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মন্ুলাচরণ। 

€' যোদেবোধৌ যোপ্নথু যোনিলেষু ভূবন মাবিবেশ। 
যওষধীবু যোবনস্পতিষ তম্মৈ দেবায় নমোনমঃ! 

অস্ডার্থঃ | 

অনল অনিলে, ভুবন সলিলে, যিনি ব্যাপ্ত চরাঁচর। 
যিনি ওষধীতেঃ বনস্পতিতে, বিরাঁজিত নিরন্তর ॥ 

মে দেব-চরণে, অমাঁহিত মনে, ভক্তিযোঁগে বারবার । 

বিস্ব বিনাশন, করে আকিঞ্চন, করিতেছি নমস্কার || 

প্রার্থনা | 
হে ভগবন্ছ! আপনি যেমন আমার অন্তঃকরণ-মধ্যে গ্রকাশিত হইয়! 

এতদ্গ্রন্থদ্বার! (আপনার স্বরূপ ভাঁৰ প্রকাশ করিলেন ) তন্ররপ যে সকল 

যহাআর1 ভক্তি-সহকারে এতদগ্রন্থ পাঠ করিবেন আপনি তাহ্াদেগের 
মানস-সরোরুহে প্রকাশিত হইয়। দর্শন দাঁন করুন্। 



সত কা 
এতদ্দেশীয় অনেকাঁনেক কতবিছা যুবকগণ বাথ নিজ ০ জিয়। 

আক্ষেপ প্রকাঁশ করেন যে, পৃথিবীর মধো অনেক প্রকার ধর্মাশাস্্র প্রচলিত 

থাকিলেও তন্মধ্যে অধুনা আর্ধ/জাতির বেদাদি শান্ত ও খী্ীয় খর্মাশাস্ত 
ধাভ্দুভূয় ধর্মশ'স্ ই অতি গ্রাঁচীন ও প্রধান বলিয়! পরিগনিত' আছে। ফলত 

এ উভয় খর্মাশাস্ত্রের মধ্যে কোন খানি যে সত্য তাহা নির্ণয় করিতে পারা 
যরঁয় ন1। 

আমর! উক্ত যুবকগণকে সংশয্ব-নিরখি হইতে উত্তে'লনপুর্ধক সত্যুপথের 
পথিক করিতে যত্ববাঁন্ হইয়] প্রকীশ করিতেছি যে আর্যযজাতির বেদাঁদি 
ধর্দাশী স্ত্ই সত্য-রত্বীকর, এঃরত্বীকর হুইতেই খীফীয় ও মহম্মদীয় প্রভৃতি 
অন্যান্ত ধর্মী উৎপন্র হস্টয়াছে। মঙ্মদীয় খর্মাশত্ত্র যে হিন্ছুও খীষীয় 
এতদুভয় খর্মাশাস্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধত হইয়! বিরচিত হইয়াছে তাহ! অনে- 
কেই অবগত আছেন, সুতরাঁৎ এস্থলে ভদ্ঘিষয় বর্ণন। করিবার'প্রয়োজন' নই; 

কিন্তু খ্ীহীয় ধর্মশীন্তর ৪ বেদাঁদি শীন্ত্রের ভাব উদ্ধত হইয়া বিরচিত হইয়া- 
ছিল কি ন|, তাঁহ। একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক । বিবেচনা? 

করিয়। দেখুন বেদাঁদি শীল্ত্রে যেরূপ যজ্ঞবেদি ও পশুছেদনপুর্কবক তদুপরি 
ছোমাঁদি করিবাঁর বিধান বর্ণিত আছে, খ্রীফীয়ানদিগের প্রাচীন ধর্মশা সেও 
সেই গ্রকার বর্ণন। দেখিতে পাওয়া] যাঁয়। আর্ধাশাস্ত্রে ব্রহ্মাকে যে প্রকার 

সকলের পিতাঁমহ লিঙ্ক বর্ণন1 করিয়াছেন খীফীযাঁনদিগের শান্তেও সেই 
প্রকার ইব্রাহিম সন্লের পিতামহস্বরূণে বর্ণিত আছেন । ব্রন্ম। ও ইব্রাহিম 
এই দুই শব্দ প্রায় তুলা । এবঞ্চ আর্ধাশাস্তের ভিন্তিমুল গ্বরুপ ঈশ্বর পরমা! 
ও পরব্রহ্ম এই তিনটি উপাধির পরিবত্্ভ পিত| পুজর ও ধর্দমাত্া নাম দিয়া 
বাঁইরেল শাস্ত্রকার খীষীয় ধর্মলীস্তের ঠিত্তিযুল স্থান করিয়াছেন ; 
চযহেতুক একমাত্র পরমেশ্বর কেন তিন অংশে বিজক্ত হয়েন তাঁহার কোন 

নিগুড় রৃমতান্ত বেদান্ত শাস্ত্র ন্যায় বাইবেল শাস্ত্রে দেখিতে পাঁওয়। যায় 

না। অপিচ আর্যাশাস্ত্রে শ্ীকফের "মবতা'র হওনের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে 

রাউবেল শীস্তকারুও সেই প্রকাঁর কৃষ্ণ পরিবর্তে খু নাম দিয়া তাঁহাকে 
ভণবানের অবতা'র বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 



11 উপক্রমণিক।| 
আগমন করেন। প্রীখীউও তদ্্রপ জন্মমাত্রে হেরোপদ রাজারস্য়ে পিত- 

কর্তৃক স্থানান্তরে নীভ হয়েন। বন্দাবনে শ্রীকৃফেের প্রেম বিতরণের পুর্বে 
তাহার সহ'য়ন্বরূপ, বলরাম যেমন পুর্দে আগত হইয়াছিলেন, তদ্রপ শ্রীখী- 
স্টের প্রেমবিত বরণের পুরে তীহার সহায়ন্বর্ূপ যোহন আগত ইইয়াছিলেন | 

বলরাম দিবানিশি মধ্পাঁন করিতেন, যোহ্নও মধুপাঁন করিতে বিরত ছিলেন 

না, বরং তৎসহ গোটাকতক পঙ্জপঁলও ভোজন করিতেন । যেমন যমুনর 
অলে ও তন্তট গৌঁয়াঁলাপ্রদেশে ভ্রীক্চ এবং বলভদ্র উভয়েই গ্রেমলীল। 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রপ শ্ীখীইট এবং যোহন উভয়ে যর্দনের জলে ও 
তত্তট গালিলি গ্রদেশে প্রেম বিতরণ করিয়ণছেন । ভ্রীকঞ্ণ যেমন গ্রেমশীলার 
কারণ দ্বাদশ কুণ্ঠ মনোনীত করিয়াছিলেন, শ্রীখীষ্টও তদ্রগ প্রেম বিলাপ্টি- 

বার কারণ দ্বাদশ শিষণকে মনোনীত করিয়াছিলেন । দ্বৈভবনে শরীক যেমন 
কণামাত্র শাকঘার! যষ্টি সহম্ম লোকের তৃপ্তি জন্ম ইয়াছিলেন, শ্রীখী্ও 

'তদ্রপ গীঁচখানা রুটি ও দুইটি মৎসদ্থারা' পচ হাজার লোককে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছেন্। স্তরীকুষ্ণের পরমসখা অর্জন মণিপুরে মৃত হইলে পর তিনি 

যেমন তাঁহ+কে পুনজ্জাঁবিত করিয়াছিলেন, ভ্ীবীইউও তদ্রপ আপনার প্রিয় 

বন্ধু মৃত ইলিয়াসরকে প্রাণদাঁন করিয়াছেন । চরমে শরীক যেরূপ নিশ্বরক্ষের 
ডালে উপবেশন পুর্ধরক ব্যাধের শরাঘাঁতে বিদ্ধপাদ হইয়া নৈকুষ্ঠখামে গমন 
করেন, ্ীখী্টও তদ্রুপ ক্রুশে বিদ্ধ হয়! প্রাণ পরিস্তাগপুর্বক ্বগোগমন 

করিয়াছেন। অতএব শ্রী ৪ শ্রীখীষউ এতদুভয়ের নাঁম ও লীলা প্রায় 
একপ্রকার বটে, তৰে কেবল বলরাম অপেক্ষা যোহন্রর পঙ্গপাঁল ভক্ষণের 
স্যাঁয় শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষ! শ্রীখীষ্টের পুনরুথানই অধিকনাত্র | 

যদি বলেন 2 ও খীষ্ট এচছুভয়ের 'নাম ও লীল। প্রায় এক প্রকার 

হইলেও তন্মধ্যে অনেক বৈলক্ষণ্য আঁছে। তাহার উত্তর এই যে, এক্ষণে ফেঁ 

প্রকার ভিন্রৎ ভাঁষ| শিক্ষা! করিবার সুগম উপণয়* স্তিরীকৃত হইয়াছে পুর+- 

কাঁলে তদ্রুপ ছিল ন! ; তবে,কেবল বাঁনিজ্যকার্য্য নির্বাহের নিমিত্তে পর- 

স্পর পরম্পরের ভাষ। কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিলেন ৷ তত্ভিন্ন শাস্বের কঠিন 

ভাবসন্জুভ আর্ধ্জাতির নিকট অন্যান্য জাতীয়ের। হস্তাঁভিনয়-দ্বার। বুবিয়! 

 টিছিতেন ; সুতরাং ও্জজ্রগ যে বৈলক্ষণ্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?। 



* উপক্রমণিক।! 1১ 
অগি5 বিজাতীয় ভাঁবীয় কতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে কেহৎ কহিয় 

খাঁকেন যে “ খী্টীযণনদিগের নুতন ধর্মমশীস্ত্ে যে প্রুকীর সদ্ুপদেশ বাক্য 
বর্ণিত আঁছে হিন্দ,দিগের কোন শাস্ত্েই সেই প্রকার অমৃতময় উগদেশ- 
“বাক্য দেখিতে পাওয়। যায় না $ যদ্ৰার! হিন্দুর] খী্তীয়ানদিগের ন্যায় সচ্চ- 
রি্ব"হইত্রে পাঁরেন। », আমারা উক্ত যুবকগণের এতদ্েপ বাক্য শ্রবণ করিয়। 

"আক্ষেপ রাঁখিবার স্থান প্রাপ্ত হই ন।। কেনন। যে সকল কৃতবিদ্য মহাত্মার!, 
হিন্দূদিগের সংস্কৃত শাস্তাদি ও খীফীয়ানদিগের ধর্মশীন্ত উত্তমরূপে গাঠ 
করিয়াছেন, তাহার! খনীফীয় খর্মাশাস্্রকে ইখুবা মজলচণ্তিকার পুখীভিন্ন : 
আর্যযদিগের আর কোন শাস্ত্রের সহিত তুল্যরূপে মাঁল্য করেন ন। যাহার! 
ুস্কচারিখানি সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার] বাইবেল শাক্্রে 
একটিও নুতন সছুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন না, বরং কেবল সংস্কতে নীতিগ্রন্থের 
ভাবসমুহ ষে রগ্নীন্তর করিয়া ব্ণন! করিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে 
পারিবেন । আর্ধ্যজাতির নীতি গ্রন্থে বেগবেগ1, চিরবেগ।, বেগচিরা। ও চির- 
চিরা, মনুষাজাতির এই যে চাঁরি প্রকার বুদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত আছে, বাইবেল 
শীশ্্কা'র রূপান্তর করিয়া খীন্টের উক্তিতে বীজবাঁপকের ছৃষ্টান্তে ভাহা বর্ণন! 
করিয়।ছেন। আর্য শান্ট্রাদির ভাবের সহিত একা করিয়া! ষদ্যপি খীফীয় 
ধর্মশীস্মের ভাব উদ্ধার করা যায়, তবে দুইথাঁনি মলাট "৪ কতকগুলি ঘুঘু 
মেষের গণ্প ব্যতীত তন্মধ্যে আর কিছুমাত্র দেখিতে পাইবেন ন|। 

সে যাহ! হউক, আর্ধ্যশীস্ত্রের সত্যত প্রমাণার্থে উদ্যক্ত হইয়। আমর! 
কএক খানি জ্ঞানকান্তীয় ক্কুত্রৎ শাস্ত্র একত্র করতঃ দিগুঢ় তাঁৎপর্ধ্যের সহিত 

গৌড়ীয় ভাষায় অর্থ বিব্তি করিয়। ধর্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের নয়ন-প্রাঙ্গনে সংস্থা 
গন করিলম। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমার্থ-জ্ঞানরত্রাকর নামক এই গ্রন্থ 
খাির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়! উত্তমরূপে বুদ্ধি পরিচাঁজন করিবেন, স্বধর্দে 
অস্ুরাগ থাকিলে গ্রন্থোক্ত সাখধনাঘাঁর। তিনি এই রত্বীন্তর হইতে অসুুল্য 

মহারত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই । কিমধিকং 

নবেদনমিতি || 

শ্্রীরামপুর,ঙ্গ্গ ১২৭৫ সাঁল ) 
কেশবচন্দ্র রায় কর্ধরক্ষার | 

তাঁরিখ ২৮ পৌষ ্ী ৪ * 
১১১১, 





অঞ্জুন উবাচ. 

যদেকং নিম্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জন | 
অপ্রতক্যমবিজ্দেয় বিনাশোৎ্পত্তিবজিজ্ভতং || ১|| 
কৈবল্যং কেবলং শাস্তং শুদ্ধমত্যন্ত নির্মমালং | 
কারণং যোগনিমু-ক্তং হেতুসাধনবির্তৎ || ৯ || 
জদয়াদুজমধ্যস্থং জ্ঞানজ্জেয়স্বৰপকং | 

তৎক্ষণাদেব মুচ্যেত যজজ্ঞানাৎ ব্রুহি কেশব || ৩ || 

ধর্মাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-মধ্যে কুরুপগুবদিগের যুদ্ধকালীন শ্রীমঞ্$গবান নারায়ণ 
শোকসন্তপ্তচিন্ত অজ্জনকে যে তত্জ্ঞানোপদেশ-দ্বারা শোঁকসাঁগর হইতে 
উত্তীণণ করিয়াছিলেন 9 রাঁজ্যভোগে আসক্ত হইয়! অজ্জুন তাহা বিস্মৃত হই- 
বাঁয় পুনর্বরর সেই জ্ঞান প্রাপণ'ভিলাষে ভ্রগবাঁন্ শ্বীকৃঞ্ষকে জিত্ভাঁসা করি- 
তেছেন। হে কেশব ৷ যেজ্ঞান প্রান্ত হইলে জীব তৎক্ষণাৎ যুক্তিগদ লভ 
করেন অজ্ঞাননাশক সেই আঅতন্জ্ঞানের উপদেশ ন্বরূপলক্ষণা ও তটন্ক 
লক্ষণা-ঘ্বুরা আমাকে পুনর্দার কহিতে আজ্ঞা হউক। নারায়ণ-পরায়ণ 
ধনগ্য় এতন্রপে শ্রীমস্তগব।ন্: জ্বীকৃষণকে গ্গ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, করিতে করিতে 
স্বয়ং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোৌকদারী তটগ্ত ও স্বরূপলক্ষণায় তদ্দিষয় বর্ণন! 
ফরিতেছেন। যিনি এক ( একমে বাঁদ্বিতীয় শ্রুতিঃ) অর্থাৎ যিনি স্বগত 
স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত ( যেরূপ পত্র পুষ্প ফলাদির সহিত বক্ষের 
স্বগতভেদ, ব্ৃক্ষান্তরের সহিত স্বজরতীয় ভেদ এবং মৃক্তিক প্রস্তরাদির সহিত 
তাহার বিজাতীয় ভেদ দুষ্ট হয় তদ্রপ ভেদরহিত ) ও নিষ্কল অর্থাৎ উপাখি- 
শূন্য এব. ক্ষিভি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোঁম, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, শ্রোন্র 
তব, চক্ষুঃ জিহ্বা ঘাঁণ, বাক্ পাঁণি পাদ পাঁয়ু উপস্থ। মনঃ বুদ্ধি গ্রকৃতি 

(১) 



২ উত্তরগীত।? 

িহক্কীর তি এতৎ চতুর্ব্িংশতি তত্বীভীত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিছা। মাঁলিহঃ 
বজ্জিত অথচ অপ্রতক/ (তর্কের অবিষয় ) « যদ্বীচ] ন মনুতে যতে| বাঁচে! 
নিবর্তন্তে ৮ (ইতি. শ্রতিঃ ) এবং যিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ মনোদারা কেহই 
যাহাঁকে জানিতে সক্ষম হয়েন ন| দ যন্মনস। ন মন্থুতে ৯ (ইতি শ্রুতিঃ ) 
এবং যিনি বিনাশোৎপত্তি বজ্জিত অর্থাৎ যাহার জন্ম বিনাশ নাই, অথচ 
যিনি শান্ত শুদ্ধ ও অত্যন্ত নির্শাল-এবং যিদি যোগনির্মাক্ত হইয়ও*অর্থণৎ 
অন্য বস্তর সহিত সম্পুক্ষরহিতহষ্যও যিনি জগ্নতের নিমিস্ত ও উপদাঁন 
কারঝ হয়েন€ ঘৈৎপ্রকীর ঘটের “নমিত্তকাঁরণ চক্র দণ্ড কুলখল প্রভৃতি ও 
উপদণন-কাঁরণ সৃত্তিকা তদ্বৎ ) এবঞ্ যিনি নিত্যত্বহেতু জগছুগগত্তির 
প্রতি স্বাতিরিক্ত কারণ ও সাধনবজ্জিত হয়েন, অর্থাৎ এই ভূত ভৌতিক 
পদার্থময় জগতের উৎপত্তির প্রতি একমাত্র তিনি ভিন্ন অপর কোন কাঁরণ 
সাধন নাই) এবং যিনি সর্ব কাঁধের নিয়ামকত্ব-হে সর্দঘজীবের হ্দ্থী 
পদ্মে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং যিনি জ্ঞান ( বিষয় প্রকাশ ) ও জ্ঞেয় 
অর্থাৎ বিষয় (শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ) এতদুভয়াআক হয়েন, এতদ্রপ যে 
পরমাআ.তাহার ভিন্ন ২ লক্ষণ দ্বারা হে কেশব আমাকে বিশেষব্ূপে উপ- 
দেশ করুন !|.১।। হ।৩॥। | 

শ্বভগবানুবাচ । 

অক্জ,নের গুতদ্রপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন। 

সাধু পৃষ্টং মহাবাহো। বুদ্ধিমাঁনসি পাণ্ডব ? 
যন্মাৎ পৃচ্ছদি তত্ব্থমশেষং তদ্ধদাম্যহং || ৪ || 

হে" মহাবাহো।! 'হে পাঁগু,কুলচুড়ামণে। তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ যেহেতুক 
তুমি অশেষ তন্বার্থ অবগত হইবার মানসে আমাকে সাঁধু গ্রশ্ন জিজ্ঞান! 
করিয়াছ অতএব ত্াামি হৃষ্টচিস্তে তোমাঁক্ে.তাঁহা। ৰিশেষরণে কহিতেছি 

ধঁ 

তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। ৪ | 

আত্মমন্ত্রন্ক হংসহ্য পরমস্পরসমন্বয়াৎ | 

যোৌগেন গতকামানাং ভাবন। ব্রচ্ধ উচ্যতে || ৫ || 

অক্সমন্্র অর্থাৎ প্রণবাতক যে মন্ত্রও সেই মন্ত্রের ভাঁৎপর্য্য বিষয় যে 
হয অর্থাৎ পরমাআ, তাহার এঁ প্রণবাঁত্মক মন্ত্রের সহিভ গরস্পর সমদ্বয় 
সিমি অর্থাৎ প্রতিপান্ভ প্রতিগাদক ভাবের মংসগর্ণ হেতুক যাহার! 



, উত্তরগীতা | ৩ 

আঁস্মতন্ত্র-বিাররপ যোগদ্ধার। বিগভকাম হইয়'ছেন অর্থাৎ কামাছি ছয়টি 

রিপুকে জয় ক'রয়। হ্ৃদয়গ্রন্থি বিনাঁশ করিয়।ছেন, তাহাদ্িগের যে ভাবন! 
অর্থাৎ সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের * তন্বমি + এই মহাঁবাক্য স্থিত 
তগ্পদ্দ গ্রতিপাছা মাঁয়োপাখিক পরব্রক্ষের সহিত ত্মপদ বাঁচা অবিদ্দো- 

পাখিক্র জীবের এঁক্যকপ যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তিনিই ব্রহ্মশব্দে কথিত 
'হয়েন 1৫ || 

* গ্রন্থকারের আভাস । 

অধুনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ নিরূপণ করিতেছেন । 

শরীরিণ। মজস্তান্তংহংসন্থং পারদর্শনং | 

ংসোহংসাক্ষরঞ্চেতৎ কুটস্থং যন্তদক্ষরং | 

যদ্বিদ্ানক্ষরং প্রাপ্য জহ্যান্মরণজন্মনী || ৬ || 

জীবের অবধীভূত যে হংসত্ব অথ” পরব্রদ্ধ শ্বরূপত্ব প্রাণি শ্তি তাহাই জীৰ- 
দিগের পরমজ্ঞাঁন, এবং হংস অর্থ পরব্রহ্ম ও নশ্বর জ্ঞীর এতছুভয়ের 
সাঁক্ষীভূত যিনি তিনিই কুটস্থচৈতন্যরূগ অক্ষর পুরুষ হয়েন। বিদ্ব!ন্ব্যক্তি 
সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া জন্মমরণরূপ এই সংদারকে পরিত্যাগ 
করেন । ৬। 

গ্রস্থৃকারের আভাস | 

সম্প্রতি অধ্াহার ও অপবাদ নণায়দ্ধার। নিষপ, পঞ্চ ব্রহ্ষকে নিরূপণ 
করিতেছেন। 

কাকীনুখককারান্তো হাঝারশ্চেতনারৃতিঃ| 

অকারম্ত চ চ লুপ্ত কোহত্বর্থঃ গ্রতিপদ্যতে 1: ৭ || 

« কাকী» এই রী মধ্যে ক শব্দের অর্থ সুখ ও অক শক্ার্থ দুঃখ 
এবং ইন্ শব্দের অর্থ তদ্দিশিষ্ট ; সুতরাং যিনি কাকী তিনিই সুখ-দুঃখ 
শালি জীব $ কিন্তু এ কাকীশব্দের“আদিস্থিত 'ককাঁর বর্ণের পরে যে অকাঁ'র 
তাহাই ব্রহ্মের চেতনম্বরূগ জীবাঁকার হ্যায় জালিবে, অর্থাৎ এ অকারহ 
ব্রক্ষের গ্তনাকৃতি মুল প্রকৃতি ঃ এ অকারের লোপ হইচল কেবল সুখ 
স্বরূপ ককাঁরবর্ণ থাকে তাঁহাই অখগ্াদ্বিতীয় মহানন্দস্বজগ ব্রহ্ষ। সুখস্থরূগ 
এ ককারবর্ণ জীবন্মক্ত পুরুষের প্রতিপণছা হয়েন। অথবা হে ব্রহ্মাণ্ড ককা'র 



৪ উত্তরগীতা। . 
বর্ণের অন্তস্থিত যে অকারবর্মুরূপ শুলপ্রকৃতি তৎ্গ্রতিপাছা ষেঁ ব্রহ্ম তাহ! 
তুমিই হও ? সুতরাং অকারার্ ুলপ্রককৃতি বিদ্ুপ্তা হইলে ককাঁরার্থ সচ্চি- 
দানন্দময় থাঁকে যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করেন তিনি ভাহ। প্রাপ্ত হয়েন। 
ইতি কেচিছ | ৭ || | 

গ্রস্থকারের আভাস। 

অধুন পগ্রাায়াম পরাঁয়ণ ও যোগধারণাদিযুক্ত উপসকের অবান্তর 
ফল কহিতেছেন। 

গচ্ছ্ডিষ্ঠন সদাকা'লং বামুস্বীকরণং পরং। 
সর্বকাল প্রয়োগেণ সহত্রাযুর্ভবেন্নরঃ 1 ৮ || 

যিনি গমনকাঁলে ও স্থিতিকাঁলে সব্ধদহি দেহমধ্যে প্রানৰায়ুকে ধারণ 
করেন অর্গা প্রাণায়ীম-পরায়ণ হয়েন, ঘেই মনুধা সব্কাঁল প্রাণাঁয়াম 
দ্বার সহত্রবর্ধ জীবিত থাকেন | নবমে নিধনে1 নচ ইতি স্বরোঁদয়ঃ । অর্থাৎ 
মনুষ্যের দেহমধ্যে যে দ্বাদশাঞ্পি নিশ্বাস গ্রবিষ্ট হয় তাহার নবমাঙ্জলি 
বায়ু যে ব্যক্তি দেহমধ্যে ধারণ করিয়! রাখিতে পারেন তাহার মৃত্তা 
হয় নী || ৮1৮ 

গ্রন্থৃকাঁরের আভাল। 

এতদ্রপ প্রাণীয়াম-পরণক্ণ ব্যক্তির কর্তৃর্য কি তাহা! কহিতেছেন । 

যাবৎ পশ্ঠে খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ 
খমধ্যে-কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খংকুরু 

হি & 

আত্মানং খময়ং কৃত্বা নকিঝ্ংদিপি চিন্তল্লে্ || ৯ || 

যত দুর পর্যান্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত আকাশের আকার দুষ্ট হয় অর্থাৎ 
অশ্ডাকার আকাশ দৃষ্ট,হয় ততদুর পর্য্যন্ ব্রহ্ষমাগ্তকে' অখণ্ড ব্রন্বস্বরূগ চিন্তা 
করিবেক । তদন্তর আআীকে আকাশমধ্যোে এবং আকাশকে আত্মমধে) 
স্থাপন করিবে$ সাধক আপন আত্মাকে আকাঁশমঞ্ধেযে স্থাগস করিয়া, 

'আর কিছু মাত্র চিন্তঃকরিবেনঞন।? অর্থাৎ আকাশস্থিত চন্্র সত্য প্রত্ভুতি 
গ্রহ নক্ষত্রাদি চিন্তা করিবেন. ন11 ৯। 



উত্তরগীতা ৷ ৫ 

গর স্থকারের আভাস. 

যিনি পুর্কবোক্ত প্রকারে ব্রঙ্গে অভিনিবেশ করেন, অর্থাৎ-নির্ধিকল্প সমা- 
ধির অনুষ্ঠান করেন, বায়ুশূন্তস্থানে দীপশিখার হ্যায় তাহার মন ও নিশ্বাস 
বানু স্থিরতর হয় অতএব সেই অবস্থার লক্ষণ কা কিতেছেন | & 

স্থিরবুদ্ধিরসংমূটে! র্ধবিদ্ ্রজ্ষণি স্থিতঃ | 
বহির্োমস্থিতৎ নিত্যৎ নাসাগ্রে চ ব্যবস্থিতং |.. 

নিষ্কলং তং বিজা নীয়াৎ্ড শ্বাসে। যত্রলয়ং গতঃ1| ১০ শ। 

ব্রহ্মবিৎ পুর্পোক্ত প্রকারে ব্রদ্েতে স্থিত হওনানক্তর নিশ্চল জ্ঞানাঁবল- 
শ্বন করত অজ্ঞান রহিত হইয়া যাইতে শ্ব:সবাযু লয় প্রান্ত হইতেছে সেই 
ননসাগ্রস্থিত যে বহিরাকাঁশ ও অন্তরাক।শ, অখগ্রাদ্ধিতীয় ব্রহ্ষকে তত্রস্থ 
বলিয়। জানিতেন | ১০ || 

্ 

গ্রনস্থৃকারের আভাস। 

পুর্থবেক্তি গ্রকারে জ্ঞীনাবলম্বী হইয়া যেরপে ভ্রীঞ্ীজগনীশ্বরকে ধ্যান 
করিতে হয় এক্ষণে তাহ! কহিতেছেন। 

পুট্য়বিনিমুক্তো বাযুর্বত্র বিলীয়তে। 
তত্রসংস্থং মন£কৃত্বা তং ধ্যায়ে পার্থ ঈশ্বরং || ১১ | 

হে পার্থ! নাজিকাঁপুটদয় হইতে শ্বাসবাযু বিযুক্ত হইয়া! যে স্থানে লয় 
প্রাপ্ত হয় নেই স্থানে অর্থা হাদয়কমূলে মনকে সংস্থিত করিয়া বক্ষামান 
প্রকারে পরম পরা্পর জগণদীশ্বরকে ধ্যান করিবেক। ১১ || 

নির্মলং তং বিজানীয়াৎ ব়,র্িরহিতং শিবৎ | 
প্রভাশৃন্ং মনযক্ং বুদ্ধিসুন্যং নিরাময়ং || ১২ | 

সেই জ্যোতির্ময় জগদীশ্বরকে ফড়্দি রহিত অর্থাৎ সঙ্কলপ বিকস্পাদি 
রহিত নিশ্্রল ও মঈলদ্বরূপ ও নির্ঘ্দল অথচ প্রভাশুহ্য ও মন্ঠ শুহয ও বুদ্ধি- 
শু এবং নিরাঁমক্ (নিব গাঁজ ) বঁলয়। জানিবেন অর্থ) তাহাকে এতক্রুপ 

জনিয়। শ্যান করিবেন | ১২ 



৬ উত্তরগীতা ! 
“গ্রস্থকারের আভাস | 

অধুন। সেইরূপ খ্যানপরায়ণ বাক্তির অর্থাৎ সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ 
কহিতেছেন। 

সর্ববশুন্যং নিরাঁভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং | 
ত্রিশৃম্কং যে। বিজা নীয়াৎ সতু মুচ্যেত বন্ধনাঁত || ১৩ || 

পূর্বোক্ত প্রকার ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি যখল বিষয়াদি সর্ধশৃন্য ও আভাঁম 
রহিত হইয়। সেই জ্যোঁতিম্মীয় জগদীশ্বরে নিশ্চল হওত অবস্থিতি করেন 
তখন তাঁহার জেই অবস্থাকে সমাধিস্তিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। 
ফলতঃ এতজ্জপ সমাধিস্থ হইয়াঁও যিনি সেই জগদীশ্বরকে ত্রিশৃন্ঠ অর্থাৎ 
জাগ্রৎ স্বপ্ন নুষুণ্তি এই তিন অবস্থা রহিত বলিয়া জাঁনিতে পারেন তিনি 
অচিরে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। ১৩। 

্রন্থকারের আভাস। 

অধুনা সমাধিস্থিত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ কহিতেছেন । 
জা 

্বয়মুচ্চলিতে দেহে দেহী ন্যস্তসমাধিন! | 

নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্যস্য লক্ষণ || ১৪ || 

জীব যকলীন সমাধিস্থ হয়েন তৎকালীন চৈতন্য জ্যোতিঃ করণক মীঁয়- 
চক্রের অমগহেড তাহার দেহ উদ্ধীখোঁভাঁবে ঈষদাঁন্দোলিত হইলেও তিনি 
সমাধিদ্বার! সেই পরাঁৎপর. গরমেশ্বরকে নিশ্চল বলিয়! জানিবেন ইহাও 
সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ । ১৪ ।1 

্রস্থকারের আভতাস। 

ূ সমাহিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিয়া সম্প্রতি পর্মাআর বিচশবৎ লক্ষণ 
কহিতেছেন। 

'অমত্রং শব্দরহিতং স্বরব্যঞজনবজ্জ্িত ₹ | 
খু 

বিল্ছবনাদকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিহু || ১৫ || 



উত্তরগীত। | এ 
যিনি গরমাআক্ষে মাত্রারহিত অর্থাৎ হুত্ব দীর্ঘ প্লঞ্তীদি স্বর ব্ঙন শব্দাঁ- 
আক পঞ্চাশ বর্ণরহিত+ এবং বিন্ফু অর্থ অনুন্বার) ও নাদ অর্থাৎ কহাদি 
স্থানোড্ত ধনি,ও কলা অর্থাৎ নাদৈকদেশ এই তিনের অতীত করিয়। 

জানিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ অথর্ণৎু তিনিই জমুদায় বেদের তাঁছপর্য 
অন্বধারণ করিয়াছেন || ১৫ | 

গ্রস্থকাঁরের আভাস | 

পুর্ববোক্ত লক্ষণসমুহ দ্বারা যিনি পরমাআঁকে জাঁনিয়াছেন অধুন। তাঁহার 
দাধনাঁভাব কহিতেছেন । 

প্রাপ্তে জানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ জ্দি সংস্থিতে | * 
লন্ধশাস্তিপদে দেহে ন যৌগো! নৈব ধাঁরণং || ১৬ 11 

সদ্গ্তররূপদিষ্ট মহাঁবাঁকা জনিত অপরোক্ষ জ্ঞাঁনদ্ার! যাঁহার বিজ্ঞান অর্থাৎ 
অনুভবাতক জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ অমস্ত বেদণন্তের 
তাঁগুপর্যট যে সচ্চিদানন্দশ্বপ পরমা তাহাকে যিনি হৃদয়কমলে সংস্িত 
রূপে জানিয়াছেন এব যাহার দেহেতে শান্কতিপদ লাভ হইয়ঞ্ছে অর্শ 
যিনি কাঁমাদি রিপুবর্গকে পরাজয় পুর্ববক হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ করিয়াছেন 
সেই প্রশান্তচিন্ত যোগির আর যোগ ধারণাদি কোন প্রকার সাধনান্ক্ঠী- 
নের প্রয়োজন নাই? যেহেতু ফল নিদ্ধি হইলে কারণে প্রয়োজিন খাঁকে 
না ॥ ১৬ || 

গ্রস্থৃকারের জাতাস | 

অধুন! ভগবান শ্রীকৃফ জীবন্ত পুরুষের ঈশ্বরত্ব কহিতেছেন। 

যে! বেদাদৌ স্বরঃপ্রোক্তা বেদান্তে চ প্রতিতিতঃ। 
তস্য প্রক্কৃতিলীনস/ যঃ পর$১স মহেশ্বরঃ || ১৭ || 

বেদের আদ অন্ত মধ্যভাগে ও কারাআক যে স্বর উক্ত হইয়াছে যিনি সেই 
প্রকুর্তি্দীন প্রণবের পর অর্থা প্রকৃতি-সংযুস্ত প্রণব হইতে শ্রেষ্ঠ হয়েন, 
ভিনিই মহেশ্বর অর্থাৎ সেই অপরোক্ষ তন্ুজ্ঞানীই ঈশ্বর-স্বরূপ হয়েন্ | ১৭ 



৮. উত্তরগীত। ৷ 

-গ্রন্থকারের আভাস | 

আ'অসাক্ষাৎকাঁরের পুর্বে যে সকল সান কর্তব্য হয় তত্তৃজ্ঞান লাভ হইপ্পে 
যে তন্তৎ সাধনের আবশ্যক খাকে না তাহা কতিপয় ছৃষ্টান্তদ্বারা কহিতে-: 
ছেনে ৰ 

নাবা ধারঁহি ভবেছু তাঁবু ঘাবৎ পাঁরং ন গচ্ছতি।। 
উত্তীর্দেত সরিৎ্পাঁরে নাঁবা বা কিং প্রয়োজনং |] ১৮11 

মনুষ্য যতক্ষণ পর্বান্ত নদীর পরপাঁরগত নণ হয়েন ততক্ষণ পর্যন্ত ভাঁহার 
নৌকার প্রয্নোজন হয় কিন্তু নদীর পরপারে গমন করলে তাহার যেরূপ 
নৌকাঁতে অর কোঁন গ্রয়ৌোজন থাঁকে নাঃ তদ্রুপ যদবধি জীবের আত্মতন্ 
অপরোঁক্ষান্ুভব ন1 হয় তদবধি তিনি যোগাভ্যাস প্রণীয়।ম ও খ্যাঁন খার- 
গার্দির অনুষ্ঠান করিবেন কিন্তু আত্সতন্ত্র সাক্ষাৎকার হইলে তাহার আর 
যোগাঁভাাসাদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥। 

্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান ততপরঃ। 
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেছ, গ্রন্থমশেষতঃ।] ১৯ || 

যে গ্রকীর খানি বাক্তি পালাল মর্দন পুর্বাক ধান) গ্রহণ করিয়া 
তুদসমুহকে দুরৈ নিক্ষেপ করে তদ্রুপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেষ শাস্তাঁভ্যাস 
করিয়। জ্ঞান বিজ্ঞানে তগগর হওত পরিশেষে গ্রন্থসমুহকেও গরিস্তাগ 
করিবেন !। ১৯ || 

উন্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্র,ব্যমাঁলোক্য তাঁং ত্যজেৎ | 
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জান পশ্চাঁৎ পরিত্যজে্ 1২০1 

ষে প্রকাঁর অস্ধকাঁর রঙ্নীতে কোন দ্রব্য অন্েষণার্থ মনুষ্য উল্ক। গ্রহণ 
পুর্ধক তদ্দুব্য দর্শন করিয়। পশ্চাঁ মহোপকাঁরক (সেই উল্কাঁকে পরিত্যাগ 
করেন তদ্রুপ অবি্য। অন্ধকারাব্ত পরমার্থ-দিছুক্ষু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উল্কা- 
ঘ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে , দর্শন করিয়। পশ্চাৎ্ৎ যৌগাভ্য:সাদি 
জ্ঞান সাঁধনও পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২০ ॥ | 

ঘথামুতেন তৃপ্তপ্য পয়ণ। কিং প্রয়োজনং! 

এবং ত« পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং | ২১। 



উত্তরগীত11 ৯) 
ধেগপ অসৃতপানে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির ছুগ্ধে প্রঞ্ধোজন নাই, তদ্রপ, যিনি 

যোঁগাভযাস-দাঁরা পরব্রক্ষকে জ্ঞাত হইয়' আনন্দাযৃত পানে পরিসূপ্ত চ্ই- 
যাছেন বেদাদি শাস্ত্রে তাহার প্রয়োজন কি? ২১ || 

»জ্ঞানামৃতেন তুপ্তন্য কৃতরৃত্যস্য যোগিনঃ ! 
নঁচান্তি কিঞ্চিত, কর্তৃব্য মস্তি চেন্ন দ তত্তববিৎু | ২২ || 

যিনি জ্ঞীনরূপ অযৃতদ্বার। পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এতজ্রপ কুতকৃত্ত যোঁগির 
অপর কিছুমাত্র কর্তব্য নাই, যেহেতুক তিনি নকল তত্ত্ব অবগত আছেন, 
অর্থাৎ স্বদেহের ভেগ দৃষ্টির ম্যায় সাক্ষি চৈতন্য দ্বারা সর্ব দেহের ভোগ 
দৃষ্টি থাকাতে তন্রজ্ঞাঁনির সম্বন্ধে সর্্সুখ পর্যাপ্ত হয় সুতরাঁহ ভঁহাকে কুতকৃত্তু 
বঙ্গা যায় । ফলতঃ তিনি লোকসংগ্রহার্থধকোন্ৎ কর্মী করিতে পারেন, কিন্ত: 
য্ঠপি তিনি অভিনিবেশ পুরবক বিধি নিষেধাদ্দি কোন কর্মের অনুষ্ঠান 
করেন তবে তিনি তন্বববিদ নতেন ॥ হহ 

গ্রস্থকারের আভান। 

অধুন। গরমাতআ্মার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ কহিতেছ্ছেন 

তৈলাধারাঁমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘবন্টানিনাদব্চ। 
অবাচ্যৎ প্রণবব)ঙ্গৎ যস্তং বেদ স বেদবি || ২৩ || 

গ্রণবদ্বারা লক্ষায হয়েন এতদ্রপ ব্রন্ধকে যিনি তৈলখার। এবং দীর্ঘঘন্টার 
শব্দের ম্যায় বিচ্ছেদরহিগ্ অথচ বাঁকা মনের অগোচর বলিয়। জানিয়াছেন 
ভিনিই সমুদ্রায় বেগের তাঁৎপর্যয বুবিবাছেন, নচেৎ বেদ পাঠ করিলেই হে 
মনুষ্য বেদজ্ঞ হয়েন এমত নহে | ২9 | 

আআনমরণিং কৃত! প্রণ্বঞ্জোত্তরারণিং | 

ধ্যাননিম্থনাভ্যাসাদেবং পশ্টেল্িগুটবত | ২9 | 

যিনি স্তীবাআঁকে অরণি অর্থাৎ, অগ্ননৎপাঁদক কাক্ঠ এবং গ্রণবকে অপর 
'চরগি কাষ্ঠ করিয়া ধ্যানরূপ নির্ধথনাঁভ্যান করেন অর্থাৎ পুনঃ ধ্যান 

(২ ) 



১০. উত্তরগীত।] 

“ফরেন ভিনি তদ্রারা অর্থ; ধ্যানরূণ নির্ঘথনাভ্যাস-দ্বার। অরণি কাণ্ঠস্থিত 
'নিগ্ু় অগ্নির সায় ব্রদ্ষা্ি দর্শন করেন!) ২৪ || 

ভাঁদবশং পরমং ৰপং স্মরেৎ পার্থ হনছ্কধীঃ | 

বিধুমামিনিতং দেবং পশ্যেদড্যন্তনির্দালৎ || ৯৫ || 

হেপার্থ! ধুমরহিভ অক্সির হ্যায় অত্যন্ত নির্মল অর্থাৎ স্বপ্রকাঁশস্বরূপ 
সে পরমাতাঁকে জীব যাবৎ দর্শন করিবেক তাৰ তাঁহার সেই. উত্কুষট 
রূুপকে অনন্ঠিমনা হুইয়। স্মরণ কফরিবেক অর্থাৎ সেই আনন্দস্বপেতেই 
অবস্থিতি করিবেক ॥ ২৫।। 

দুরস্হোহপি ন ছুরস্থঃ পিগুস্থং পিগুবজি্পতঃ| 

বিমলঃ সর্বদা দেহী সর্বব্যাপী নিরঞ্জন: 1 ২৬ || 

হেপার্থ! জীবাঁঝআ। সর্বদাই পরমা হইতে দুরস্থ হইয়াও তাঁহার 
সম্বন্ধে দুরবস্তাঁ নহেন, এবং এই পাঞ্চভৌভিক শরীরস্থ হইয়াঁও গদ্মপত্রস্থিত 
বারিবিন্দর স্তাঁয় শরীরের সহিত লিপ্ত নহেন। ফলতঃ এই জীবাআআই নির্মল 
সব্্বাপন ও ন্বগ্রকাঁশ হয়েন অর্থাৎ তততৃজ্ঞান লাভ হইলে জীবাঁআ! পরমা- 
আর সহিত এর্ীভূত হয়েন '। ২৬ ।। 

কায়ন্োহপি ন কায়স্থঃ কাঁয়স্থোহপি ন জাঁয়তে | 

কায়স্থোহপ ন স্ভৃঙানঃ কাঁয়স্থোইপি ন বধ্যতে || ২৭ || 

হেপার্থ। 'জীবাতআ|। শরীরস্থ হইয়াও শরীরস্থ নহেন অর্থাৎ সামান্ট 
জ্ঞানে বোধ হয় যে জীদাতআা এই দেহমধ্যে আছেন, ফলতঃ তাহ! নহে, এই 
মায়াময় দেহই অঁআতে অবস্থিতি করিতেছে ? এবঞ্ জন্মমরণশীল, এই দেহ- 
মধ্যস্থিত হইলেও তিনি জন্য নেহেন ) অর্থাৎ এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই 
আবির্ভাব ও তিরোভাব ছুষ্ট হয় আত্মার ক্ষয়োদয় ল্গাইঃ অপিচ শ্রই ভোঁগ- 
সাধনশীল দেহমধ্যে অধিবাঁর করিলেও আত্মা কিছু মাত্র ভোগ করেন ন), 
অর্থাৎ কুটস্থ চৈতন্য বা জীব চৈতন্য এতদুভয়ের মধ্যে কেহই ভোক্তা নহেন 
তবে যে অজ্ঞ লোঁকনকল মিলিত সেই উভয়আঁকে' ভোক্তা বলিয়া অন্ভি- 

মান করে তাহা অজ্ঞান-নিমিস্ত, বান্তবিক আঁজআর ভোগ নাই ? এবঞ্চ শত 
সহত্র বন্ধনযুক্ত -দেহমধ্যে স্থিত হইলেও আআ কখন লুখ দুঃখরূপ সংসঁর- 
বন্ধনে বদ্ধ নহেন অঞ্চণৎ তিনি' আকাশের গ্যাঁয় নির্দাল ও দেহের সহিত 
নির্লিম্ত হয়েন || ২৭1! , 



উত্তরগীতা ! ১১১ 

গ্রন্থকারের আভাস /. 

অধুন| জগন্দীশ্বরের স্বরূপ কহিতেষ্ছেন | 

তিলমধ্যে যথা তৈলং ক্ষীরমধ্যে যথা ঘুতং | 
পুপমধ্যে যথা গন্ধঃ ফলমধ্যে যথা রসঃ 1 ২৮ || 
তথণ সর্বগতো দেহী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। 

মনঃস্ো দেহিনাং দেবে! মনো মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ||: 

কান্ঠাগ্রিবৎ প্রকাশেত আকাশে বাযুবচ্চরেৎ || ২৯ || 

ষেপ্রকাঁর তিলমধ্যে অর্থীৎথ তিলের সর্বাবয়ব ব্যাপ্ত হইয়। তৈদ ও 
ক্ষীরমধ্যে ঘৃত ও পুষপমধ্যে পারিমলাদি গন্ধ এবরহ ফলমধ্যে মধূরাদি রস 
খাঁকে তদ্রুপ জীবাআ! এছ দ্ধাণ্ডের সঞ্গত হইয়াও দেহমখ্যে স্থিত হয়েন। 

অপিচ সমধ্ভ দৌহির মনস্থ যে ঈশ্বর স্তিনি মনো'মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, কাস্ঠ- 
স্থিত স্বগ্রকাঁশ অগ্রিক্ল্যায় প্রকাশ গাঁইতেছেন ; এবং নিখিল আকাশে 

অদৃশ্থা বাঁয়ু যদ্রপ বিচরণ করে তদ্রুপ জীবগণের অদৃশ্য হইয়, হণয়াকাশে 
বিচরণ করিতেছেন ॥॥ ২৮1২৯ | 

সন:স্থং মনেোমধ্যস্থং মনংস্থং মনোবজির্দিতং | 

মনসা মন আলোক্য স্বয়ং সিদ্ধনন্তি যোগিনঃ || ৩০ || 

যিনি হৃদয়স্থিত অথচ মনোমখ্যস্ত এবং অন্তঃকরণস্থিত হইয়াঁও 
মন্োবজ্জিত অর্থ সঙ্কপ্প বিকল্লাদি রহিত ; যোগিগণ এতদ্রপ সচ্চিদাঁ- 
নন্দস্বরূপ জগদীশ্বরকে মনো দ্বার। অন্তঃকরণমধ্যে অভুলো কন-.পুর্ধাক স্ব 
সিদ্ধ হয়েন,।। ৩০ || 

গ্রন্থকারের আভাস । 

অধুন] সমাঁধিস্থিত পুরুষের লক্ষ কহিতেছেন। 

আকাশঙ মানলং রুত্বা মনঃ কৃত! নিরাষ্প দং| 

নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থন্ত লক্ষণং || ৩১ || 



১২, উত্তরগীতা?. . : 
যিনি মানসকে সঙ্কল্প কিকল্প্র রহিত ও আকাশের ন্যায় সর্জবাণপী করিয়| 
সেই নিশ্চল সচ্চিদানদ্দন্বণ পরমাআকে জানিয়াছেন তিনিই সমাথিস্থ 
হইয়াছেন অর্থাৎ ইহাকেই সমাধিন্থিত পুরুষের লক্ষণ “বলিয়া জাঁনি- 
বেন | ৩১ | 

গ্রস্থকারের আভাস। 

সমাঁধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ কহিয়। অধুন] তাঁহার অবান্তর ফল কহিতে- 
ছেন। 

যোগামৃতরসং পীত্ব! বায়ু ভক্ষ্যঃ সদা সুখী 1 
যঃ সমভ্যস্যতে নিত্যং সমাধি মুভ্যুনাশরুৎ 11 ৩২11 

যিনি বাঁযুমাত্র ভোজন করিয়াও যোঁগরূপ অযুতরস পাঁন করতঃ সর্ব! সুখী 
হওনার্থ প্রত্যহ সমাধি অভ্যাস ফরেন তিনি জন্গমরণাঁদিরপ সংসারের 

বিনাঁশকারী হয়েন ।। ৩২ || 

উর্দবশৃন্ক মধঃগৃন্যৎ মধ্যশৃনাং যদাতআকৎ | 

সর্দগুন্যৎ ম আত্মেতি সমাধিস্স্য লক্ষণ || ৩৩ || 
ধ্ট 

উদ্বশুন্ত অর্থাৎ উপরিস্থিত চন্ত্রনূ্যযাদি গ্রহ নক্ষত্ররহিত কেবল শৃন্তমাত্র 

এবং অধঃশৃষ্তয অর্থণৎ নিম্স্থিত পুথিবাাদি ভূত ভৌতিক পদার্থ শুন্য এবং 

মধ্যশৃন্তা অর্থাৎ দেহাদিশৃন্ত এতদ্রপ সর্ধশৃন্াত্মক যে পরমা তাঁহাকে 
ঘিনি চিন্ত' করেন তিনি সমানিস্থ হসইয়ণছেন অর্থাৎ ইহাকেই নিরালন্ব 

সমাধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়। জীনিবেন ॥ ৩৩ ॥ 

শুন্যভাবিতীভাবাত! পুণ্য পাপৈঃ প্রমুচ্যতে || ৩৪ |! 

এতভ্রপ জর্ব্বপুন্কাত্মিক পরমাঁআঁর ভারজ্ঞ যোগী সমস্ত পুণ্যপাঁগ হইতে 
পরিমুক্ত হয়েন অর্থাৎ ভীহার সম্বন্ধে বিধি নিষেখাদি শান্তের প্রত্যবায় 

নই ॥ ৩৪ || 
1 

্রস্থকারের আভাদ। 

গুগবদুক্ত সমাঁধিস্থিত পুরুষের লক্ষণ শ্রবণ করি! পাু,কুল-চুড়াষণি পার্থ- 

বীর তাহার তাঁপর্যয অবাবোধ করিয়াও লোকহিতাঁঞ্চে অনক্তিজেের নায় 
হ্ততঃ পুনর্ববার ভগবান নারায়ণকে জিজ্ঞান। করিতেছেন । 



উত্তরগীত। ৷ ১৩ 

অর্জন উবাচ।, 
অদ্ূশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি |. 
অবর্ণমীশ্বরং ব্রন্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ 1। ৩৫ | 

হে কেশব! যে বাক্তি যে বস্ত কখন দর্শন করে নাই সেব্ক্তি সে বন্ত 
,চিন্ত। করিতে পাঁরে নাঃ আতর যছাপি অদ্ৃশ্ঠ বস্তর ভাবনা অসন্তব হইল 
এবং ছুশ্ঠা যে:জগদাদি ভূতভোতিক পদার্থ তাহাও বিনশ্বর। তবে যোগিগণ 
রূপাদি রহিত ক্রন্মন্বরূপ' সেই জগদীশ্বরকে কি প্রকারে ধ্যান ক'রবেক; 
তাহ! অনুগ্রহ পুৰ্ধক বিশেষ বোধের নিমিজ্তে আমাকে উপদেশ করুন । ৩৫। 

 গ্রন্থকণরের আভা । 
অজ্ঞ এন্র এতদ্রপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান নারায়ণ তাঁহার বিশেষ 

বোধের নিমিত্তে পুনর্বধার সালম্ব সমাধির লক্ষণ কহিতেছেন। 

শ্ীভগবান্বাচ | 
ডর্পুর্ণমধঃপুর্ণং মধ্যপুর্ণং যদাত্বকং | 
সর্বপুর্ণৎ সআত্মেতি দমাধিস্থ্স্য লক্ষণং | ৩৬|। 

নি উর্ধাধো-মধ)দেশাদি অর্ধবত্রে পরপুর্ণ ভাঁবে বিরাঁজিত 'আছেন অর্থাৎ 
যিনি চন্দ্রনু্যযাদি এহ নক্ষত্র ও পুথিব্য দি ভূতভো।তিক পদার্থ সমুহের অস্ত- 
ব্বাহো পরিপুণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন তিনিই আত্মা, যে ব্যক্তি আতকে 
তাঁছৃশরূপে খ্যান করেন তিনিই সমাধিস্থ হইয়ীছেন অর্থাৎ ভাইর ভাছৃশ 
ভাবনাকেই সালন্ব সমাখিস্থিত পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন || ৩৬।। 

গ্রন্থকারেরআতাস। 

সনপ্রতি অন্ন ভগবদুক্ত সালম্ব ও নিরংলম্ব এতদুভয় সমাধির লঙক্ষগ 
শ্ববণ পুর্ধক তছুভয়েতেই দোষারোঁপণ করতঃ বিক্তারিতরূপে শ্রৰধীন্তি- 
লাধী হইয়| পুনর্বার কহিতেছেন। ৃ 

অঞ্জন উবাচ।, 
সলম্বস্াপ্যনিত্যত্বং নিরালন্বস্য গুন্যতা1 | 
উতয়োরপি দোষিত্বাৎ কথংধ্যায়ন্তি যোগিনঃ || ৩৭ |€ 



১৪ উত্তরগ্রীত৷ | 

হে কেশব! আমি সংশয় নিরধিতে নিমগ্ন হইক়্| কিছুই অন্ধধারণ করিতে 
পারিতেছি না, যেহেতুক আঁ! যদি স।কার হয়েন তবে তিনি অনিত্য হই- 
লেন অথবা যদি নিরাকার হয়েন তবে শশবিষাঁণ ন্াায় তাহার শুন্তত্কাপত্তি 
হয় অতএব যোগিগণ তাঁহাকে কিরূপ ভাঁবিয়! খ্যান করিবেন তাহ! আমাকে 
রিশেষ করিয়। বলুন ২ ৩৭ ॥। 

গ্রন্থৃকারের আভাস! 

অজ্ঞ এনের এতন্রপ প্রশ্ন শআবণ করিয়। ভগবান নারায়ণ তাঁহার বিশেষ 

বোধের বীনিমিস্তে পুনব্বার সা'লন্ব সমাধির লক্ষণ কহিতেছেন। 

ভগবানুবাচ। 

হৃদয়ং নির্মলং কৃত! চিন্তয়িস্া! হ্যনাময়ং | 

 আহমেকমিদং সর্বামিতি পচশ্যৎ পরংসুখী || ৬৮ || 

যিনি হৃদল্জকে নির্ঘল করিয়। অর্থাৎ যিনি ০ রহিত হইয়। নির- 
ময় সচ্চির্দানন্দব্বরূপ পরমাজ্াকে ঘ্যান করতঃ অপনাকেই চরাচর ব্রহ্মা 
স্বরূপ অবলোকন করেন, তিনি চিচ্ানন্দানুভবে গরমন্ূুখী হয়েন || ৩৮ || 

অজ্জুন উবাচ? 

অক্ষরাঁণি সমাত্রাণি সর্ব বিন্ছুৎ সমাতিতাঃ 
বিন্দুর্নদেন ভিদ্যেত স নাদঃ কেন ভিদ্যতে || ৩৯ || 

অঞ্জন কহি্্ছেন | 

হে কেশব! অকারাদি অক্ষরংসকল সূমীত্রা। ও বিন্দু যুক্ত হয়, ফলতঃ সেই 
বিন্দ, ভিন্ন হইয়া! নাঁদে সমস্থিত হয় কিন্তু সেই নাদ বিভিন্ন হইয়া কো 
সম্থিত হয় তাহা! আমাকে অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ করুন্, || ৩৯ ॥ 

্রন্থৃকারের আভাস। 

'ভগবাঁন শরীক অজ্ঞ ঠনের এতত্র্গ প্রশ্ন শ্রাবণ পুর্ববক মই নাঁদ যে ব্রদ্ষেতে 
'জয় প্রাপ্ত হয় ইহ বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। 



&. উত্তরগীতা। ১৫ 
জভগবানুবাচ £ 

ভনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দন্য যে। ধ্বনিত! 

ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ | 

'. তুম্মনে! বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্গঠঃ পরমপন্দং || ৪০ || 

ভগবাঁন কহিতেছেন। 

হে অজ্্রঃন! অনাহভ শব্দের যে নাদ তাঁহার মধ্যে জ্যোঁতিঃ অবস্থিতি 
করেন এবং সেই জ্যোতির মধ্যভাগে যে মনঃ থাঁকে তাহ! ব্রক্ষেতে লয় 
প্রাপ্ত হয়; মেই লয়স্থানকেই বিষ্ুতর পরমপদ বলিয়। জানিবেন 11 ৪০ || 

ও'কারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণাস্তিকং | 

নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য ষত্র নাঁদে। লয় গতঃ || ৪১4 

ও'কাঁর খস্ঠাতমক নাঁদের সহিত প্রাণ বায়ুর উদ্ধুগমন ক্রমদ্বার' সপে নির্বিবি- 
শেষ ব্রক্ষকে উদ্দেশ করিয়1 যে স্থলে সেই ওকাঁর ধন্ঠাআিক নাঁদ লয় প্রাপ্ত 
হয় সেই স্থানকে বিষ্কুর পরমপদ বলয় জাঁনিবেন || ৪১ ॥ 

গ্রস্থকারের আভাস। 

অঞ্জন ভগবছুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া অধুন' জীবের দেহনাঁশ হইলে তাঁহার 
ধর্মাধর্মারূপ অদুষ্ট কোথায় গমন করে তাঁহ। জাঁনিবাঁর 29558 প্রশ্ন 
করিতেছেন । 

অঞ্জন উবাচ । 
ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চ পঞ্চধা | 

প্রাণৈ বিণুক্তে দেহে তু ধর্মাধর্মো ক গচ্ছতঃ 1৪২ || 

অজজন কহিতেছেন [ 

হে কেশব প্রাণাদি পঞ্চ বাঁযুকত্ভূক দেহ বিষুক্ত হইলে অর্থাৎ পৃথিবী জল 
তেজঃ বায়ু কাশ এতৎ পঞ্চভূতাআক দেহ এ পাঁচে মিলিত হইয়! লয় প্রাপ্ত 

হইলে জীবের ধর্মধর্মবূপ অদ্ভৃষ্ট, কাঁহাঁর সহিত কোথায় গমন করে তাহা 
আমাঁকে কূপ! করিয়া উপদেশ করুন, ॥। ৪২ || 



৯৬ উত্তরগীত। |. 

“্রীভবান্বাচ। 
ধর্দাধর্দো মনশ্চৈহ পঞ্চভূতাঁনি যানি চ। 

ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্ৈৰ যাশ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতা || 

তাশ্চৈৰ মনসঃ সর্ববে নিত্যমেধাভিমানতঃ | 

জীবেন সহ গচ্ছন্তি যাবত্তত্বং ন বিন্দতি || ৪৩ || 

শীভগৰান কহিতেছেন। 

হে অজ্জ্ন ! যাঁর জীবের তরুজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ রূপে আত্ম সাক্ষাৎ 
কাঁরনা হ্য় তাৰ ধর্ম্মাধ্্মরূপ অদ্ৃষ্ট ও পঞ্চভূতের সন্দ্াংশ বিনির্মিত মনঃ 
পঞ্চ জ্ঞানে্ডিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় ও ইন্দ্রিযাধিক্টাত্রী পঞ্চ দেবতা (দিক, 
বায়ু অর্ক বরুণ অশ্বিনীকুমার ) ইহাঁর। অন্তরিক্ড্িয়দ্বার! নিত্য অভিন।ন বশতঃ 
লিঙ্গ শরীরোঁপাখিক জীবের মহিত গমন করে; অর্থাৎ যাবৎ জীবের তত্বজ্ঞান্ 
প্রাপ্তি ন। হয় তাবৎ পুর্রোজ্জ ইত্তয় মনও প্রাণাদির জমষ্িরপ লিঙ্গশরীরে 
আমি জর বলিয়। একটি অভিমান থাকে, কিন্তু জারী তত্দরন্ঞান লাভদ্বার! 
ভ্রালিস্বকণ্ এ অহঙ্কার নিরৃত্তি হইলেই পুর্কোক্ত মনঃ গ্রাণথার্দি সকলেই 
স্বীয় কারণে লয় প্রান্ত হইয়া থকে, সুতরাং জীবের ভ্রান্তিরপ অহঙ্কার 
বিনাাশের সহিত তাহার ধর্মীধর্মারূগ অদৃষ্টও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ) ৪৩ ।। 

গ্রন্থকাঁরের আভাস । 

অধুন। অজ্জ্-ন মহাশয় ভ্রাঁন্তন্বরূপ জীবের জীবত্ব পরিত্াঁগ কিগ্রক?রে হয় 

তাহা জ্ঞাত হওনাভিলাষে শুগবাঁনকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন । 

অজ্ঞ নউবাচ। 

স্থাবরং'জ কৈ, যৎকিকি সচরাঁচরং | 

জীব জীবেন সিদ্ধান্তি সজীবঃ কেন স্দ্ধ্যতি || ৪8৪11 

বকে 
হে কেশব *্ল সুক্ষ দেহাভমানি যে জীব তিনি 'সমাধিস্থিত হইয়। এতঘ্ব'- 

ক্ষাগুস্থিত স্থাবর জঙ্গমাদ্দি যে কিছু চরাচর বস্ত আছে সেই নিগিল বিশ্বা- 
কিমানকে পরিত্যাগ করেন্ কেন্ত সেই জীবের ভ্রান্তিস্বকগ যে জীবত্ব তাহা 

“কাহার দ্বার! কি প্রুকারে গরিসতজত হয় তাহা আমাকে বিশেষ বরিয়! 
লন খা 8৪ || | 



উত্তরগীতা ৷ ১৭ 

শ্বীভগবানুবাচ [. 

মুখনানিকয়োর্ময্যে প্রাণ সঞ্চরতে সদা. 
, আকাশঃ পিবতি প্রাণ, স জীবঃ কেন জীবতি || ৪৫ | 

" প্রীভগবাঁন কহিতেছেন ।' 

হে অজ্জন! মুখ নানিকাঁর),মধ্যে যে প্রাণবায়ু সর্বদা বিচরপ করিতেছে 
জীবের তত্রজ্ঞান লাভ হইলে পঞ্চত্ব-কালীন,; আকাশ সেই প্রাণবাঁয়ুকে রে 
করে অর্থাৎ মৃত্যুকালে আকাশে :সেই বায়ু লয় প্রাপ্ত হয় সুভর্ং তণ্কাঁলে 
জীব আর কাহার. দ্বারা জীবিতু থাঁকিবেক ? জীবন ও প্রাণ এক পদার্থ, 
যেহেতুক একের,অভাবে অন্যের অভাব হয় অর্থাৎ জীবন থাকিলে প্রাণ 
থাকে এবং প্রাণ না? থাকিলেও জীবন থাকে না| 8৫ || 

গ্রন্থকারের আতভাস। 

অধুন1 পাঁগুকুন্্ুতিলক ॥গার্থবীর আকাঁশাতিরিক্ত পরমাত্মার স্বরূপ 
লক্ষণ অবগত হুইবাঁর মানসে ভগবান শ্রীকৃষকে জিজ্ঞাস! করিতেন | 

অর্জন উবাচ! 

্রঙ্মাপ্তব্যাপিতং ব্যোম বোক্স। চাবেন্টিভং জগত | 
অগ্তবহিস্ততো ব্যোম কথং দেব নিরগুঁনঃ|1 ৪৬ || 

অজ্ঞ ন কহিতেছেন। 

হে কেশব! ব্রহ্ষাণ্ড ব্যাগিত যে আকাশ তদ্দ্বাঞ চরাচর বস্তময় এই 
জগৎ বেষ্টিত আছে সুতরাং যদি আকাশ পদার্থ এ ধ্ন্ষাণ্ডের অন্তর্ব্াহা 
স্থিত হইল তবে আঁকাশাতিরিক্ত "আকাশের নায় নির্মল যে পরমাঝ। 
তিনি কি প্রকার বস্ত তাহা আমাকে উপদেশ করুন্। ৪৬॥ 

শ্রীভগবানুবাচ |. 

আকাশোহবকাশম্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যত । 

শাকাশস্ত গুণ শব্দে! নিঃশব্দং ত্রদ্ধ উচ্যতে | ৪৭ || 

€ ৩) 



১৮ উত্তরগাঁত। 
ভ্রীভগবান কহিতেছেঞ্জ। 

রী 

ছে অজ্ুন! এই আকাশ অবকাশন্বরূপ অর্থাৎ শুন্ন্বভাব, কিন্তু এই 
অবকাঁশশ্বরূপে এমত কোন্ অছশ্য পদার্থ আছে যাহাতে শব্প্তণ অনুমিত 
হয়, যেহেতুক শুহ্ঠপদার্থের শব্দগুণ থাক! অনন্তুব, ফলতঃ সেই অদৃশ্য 
পদার্থকেই আকাশ কহা যায় কেননা! আকাশের কায? বাঁয়ুণ্ডে কেবল 
শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গণ থাকিলেও যখন বায়ুঘ রগ নাই তখন তৎকণরণ 
আকাঁশেরও যে রূপ নাই ইহা বল।' বাঁলুলা মাত্র । অতএব সেই অদৃশ্য 
আকাশের কেবল শব্দমীত্র একগুণ কিন্ত যিনি শব্দরহিত সর্জব্যাপি, পদাঞ্থ 
অর্থাৎ যাহাতে এই আকাশ ও বায়বাঁদি সমুদায় ভূত, ভৌতিক পদার্থ 
অবস্থিতি করিতেছে তিনিই ব্রহ্ম বলিয়া! কথিত হয়েম । ইতিপ্রেকাঁথ। 

হে অজ্জন! যদি তৃমি সেই সর্ধব্যাপি ব্রন্মপদার্থের সত্ত! চর্দাচক্ষু- 
ধার দশন করিতে অভিলাধী হও তবে মনোযোগ পুর্ধক আমার 
বাঁক্য শ্রাবণ কর । যদি বল নিরাকার সঞ্জব্যাপি অথচ বাঁক্য মনের অগে'চর 
যে ব্রন্মপদ্দার্থ তাহাকে চম্চক্কুদ্ার। যে দশ'ন করিতে পার যায় এতদ্রপণ 
বাক) বেদরিরুদ্ধ ইয়। ভাহা'র উত্তর এই যে আমিই ল্য়ঞ্ধ বেদন্বৰপ $ বিশে- 
বতঃ বেদাধ শীত্তসমুহে তিনি স্বগ্রাকাঁশ বলিয়। কথিত আছেন, অতএব 

যিনি স্বপ্রকাঁশ ও যাহার প্রকাঁশদ্বার! এই অখিল ব্রহ্মাগু গ্রকাঁশ পাঁইতেছে 
তাহাকে যে চর্দ্চক্ুপ্ধারা! দর্শন করিতে পার1 যায় ন। বর এতদ্রপ বৰাকাই 
বেদবিরতদ্ধ হয় ২ অতএব তুমি স্থিরচিন্তে আমার বাক্যের তাগপর্যয অবধারণ 
করিয়া! সেই নিরাকার নিব্রিশেষ ব্রহ্ষপদার্থের সন্ত! দর্শন কর। ফলতঃ 
তাহার ম্বরূপ বাকা মনেরু, অগৌঁচর বটে। হে অজ্জন! তুমি এবং আমি 
উভয়ে উপবেশন করিয়। আছি, কিন্তু আমারদিগের উভয়ের মধ্যে যে 
শৃহ্যাস্বরূপ স্যন আছে তন্মধ্যে তুমি কি দর্শন করিতেছ? যদ্দিবল ইহার 
মধ্যে কিছুই নাই? হে ভুজ্জ্ন ! ভূমি এমভ কথ] বলিও না, যেহেতৃক এই শু) 
স্থানের মধ্যে ০ সঙ এবং বয়ু ও মৃন্তর! জলাদির সুক্ষ পরমাণু 
আছে, ফলতঃ' তাহ! আমাদিগের ছুই হইতেছে না, কিন্তু যাহা দৃউ হই: 
তেছে সেস্ স্বপ্রকাশম্বরূপ শৃন্তের সত্্ীকেই তুমি ব্রহ্ম. বলিয়। অবখারণ কর। 
ইহ'তেও যদ্দি তুমি এমত আপত্তি কর যে ইহার মধ্যে শুন্যব্যতীত অপর+কিছু 
মীত্র দুষ্ট হইতেছে না তবে পুনর্বার গ্রকারান্তরে কহিতেছি বণ কর। শৃহ্য 
শব্দের অর্থ অভাব অর্থাৎ কিছুই নহে,'কিন্ত যাঁহী। কিছুই নহে তাহ মন্ুষে)র 
দুষ্ট হবে কেন ? বিশেষতঃ এই পু্যভূমি ভাঁরতরর্যমখ্য কিছুই নয় বলিয়া! 
অভি প্রাচীন কলাঁবখি নরবিষাণ শশবিধাণ খপুষ্প ও ঘেটিকাণ্ড প্রভৃতি ক- 

"এতকগ্চল্গি সন্ীহীন,পদদার্থের নম প্রচলিত আছে, বাস্তবিক এ পদার্থ নসু'হ্র 
সচ1 নাই বক্চিয়। কস্মিন্কাঁলে কেহ তাহা দর্শন.করিংত পারেন নাই? দর্শন 



উত্তরগীত। | ১৯ 
কর! দুরে থাঁ্ুক বরং কেহ কখন বুদ্ধিদ্বার! এ স্রীহীন পদার্থ গুলির আকার 
প্রকার অনুমান করিতে সক্ষম হয়েন নাই । অতএব হে অঞ্জন! সেই 
সচ্চিদানন্দশ্বরূণ ব্রক্ষপদ্দার্থে এই শূশ্ন্বূপ আকাশ অবিস্থিতি করিতেছে 
বলিয়া তাহার সন্তবীতেষ্ট আকাশের মন্ত্ানিদ্বি'হইতেছে। সন্ত্রী হইতে শৃহ্যকে 

ভিন্নণকরিয়। তাঁহার স্বরূপ বিবেচন। করিয়া দেখিলে তাঁহী আর এক্ষণকার 
'মত দুষ্ট হইবেক ন। যেহেতুক তাস! খপুষ্পের নাগ অলীক পদার্থ । অতএব 
শূন্টাতীত যে সর্ধ্ব্যপি স্ব-প্রাঁশ পদার্থকে তুমি দর্শন করিতেছ এবং এই 
অখিল ব্রন্মাণ্ড ধাহাঁতে অবস্থিতি ঝরিয়' প্রকাশিত হইতেছে সেই সন্বারূপি 

পুর্ণমঙ্গলম্বরূপ পদ্দাথকেই তুঁমি ব্রক্ষ ব'লয়া জ্ঞাত হও ।.ইতি নিগুড় তাঁৎ 
গর্বযার্থ || 8৭ || 

গ্রন্থকারের আভাস । 

বাহ বস্তুর সহিত মন্ুষ্যের মনের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যনের সহিত বাহ 
বন্থরও কোঁনি সংম্রব নাই বুর্তরা পুর্বোক্ত প্রকারে আঁকাশার্দি ভূত 
ভৌতিক পদাথে'র সন্ত! দর্শনে ব্রন্ষদর্শন সিদ্ধ হইলেও তদ্দারা জীবের 
মনের মায়িকত। ( অজ্ঞীনত। ) বিনাশের সপ্ভাবন! বিরহ । অতএব সেই সর্থদ 
বাপি সাচ্চদানন্দন্বরূপ ব্রক্মপদার্থকে যেরূপে জীব আপন মনে মধ্যে গ্রত্য- 
ক্ষরূপে দর্শন করিয়া অজ্ঞানরহিত হয়েন অধুন! ভগবান্ নারায়ণ তাহ। 
বিস্তাঁর করিস্া! কহিতেছেন। ১ + 

ইন্ড্রিয়াণাং নিরোধেন দেভে পশ্তন্তি মাঁনবাঃ। 

দেহে নষ্টে কুতোবৃদ্ধিবুদ্ধিনাশে কুতোহজ্ত্ব! || ৪৮ 11 

যোগিগণ প্রথম ত& ইন্দ্রিয় সমুহের নিরোধছ।র] সেুমখ্যে সেই মচ্চিদানন্দ 
স্বরূপ পরমাআাকে অবলোকন করেনঃ তদনস্তর সেই অগ্ররোক্ষ তত্ৃজ্ঞানির 
দেহ নষ্ট হইলেই দেহের দহিত তাহার বুদ্ধি বিনষ্ট হয় সুতরাঁং বুদ্ধি বিনষ্ট 
হইলে তাহার অজ্ঞান্তা আরকি প্রকণরে থাকিতে পারে ? অর্থাৎ তৎকালে 
'জীব নিব্বাঁণমুক্তি লাভ করিয়। ব্রক্ষের সহিভ:একী ভূত হয়েন। ৪৮|| 

" গ্রস্থকারের আভাস । 

পুর্বে ৪০ খ্ংখ্যক শ্লোকে ভগবান শব্দঘ্বার] যে ব্রন্ম গ্রতিপাদন 
ব্ধরয়াছেন অজ্জ$ন মহাশয় তাহার অজন্তাবন$বাধে প্রশ্ন গজজ্ঞানা 
করিতেছেন । 



২০. টত্তরগীতা) 

অজ্জনউবাচ। 
৩. 

দস্তোষ্ঠতালুজিন্বানী মাস্পদং ত্র দৃশ্টতে। 
অক্ষরত্বং কুতস্ভেষাং ক্ষরতুং বর্ততে সদা || ৪৯ || 

অর্জন কহিতেছেন । 

হে কেশব! যখন প্রত্যক্ষ দুষ্ট হইতেছে যে অকারাঁদ থ্রন্যাতআক অক্ষর 
সমুহ ক তালু দক্তোষ্ঠ জিহ্ব।দি স্থানকে আশ্রয় করিয়। উতৎপন্ন হইতেছে 
তখন তাহাঁরদ্িগির অক্ষরত্ব অর্থাৎ অবিনশ্বরত্ব কি প্রকারে অন্তব হইতে 
পাঁরে বরং মর্ধদাঁই তাহাঁরদিগকে বিনাশ্য বলিয়। কহিতে হইবেক ॥ ৪৯ | 

জ্টীভগবানুবাচ ৷ 

অঘোধষমব্যগুন মস্বরঞ্চ 

অতালুকণ্টৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ । 
অরেখজাতং পরমুষ্মবজ্জিতং 

তদক্ষরং নক্ষরতে কথিতং || ৫০ || 

প্রীভগবান ক হিতেছেন। 

হে অজ! অঘোষ অর্থাৎ উচ্চারন প্রষতু নাঁদাঁদি রহিত ও ককারাদি 
বাঞীন ও অকারাদ্ধি স্বরবর্ণাতীত এবং স্বর ব্যঙ্ীনাদি বণের উৎ্প্তিস্থান যে 
কণ্ঠ তল নাসিকাঁদি অইটবিধস্থান তদ্বযতিরিক্ত ও রেখাতীত ৬ উদ্মবজ্জি ত 
অর্থাৎ শ বস হকার এঞ্ডচ্তুন্টয় বাসুপ্রযান বর্ণ বজির্জত এতদ্রগ সর্ববজ্জি ত 
অথচ প্রণৰদ্বারা লক্ষ্য হয়েন যে ব্রহ্ম তাহাকেই অক্ষর অর্থ।ৎ অবিনশ্বর 
বলিয়। জানিবেন যেহ্তুক তিথি ক্ষয়োদয় রহিত হয়েন। ফলতঃ আমি 

তোঁষাঁকে ককরাদি অঞ্ষরসমুহ্র অক্ষরত্ব কহি নাই | ৫০1 

গ্রদ্থকারের 'আতাস। 

অধুনা 'যোগিগণ: সর্জবণাপি পরমাত্মাকে আপন হৃদয় স্থিত জানিয়! 
কিপ্রকারে পিদ্ধপ্রীপ্ত হয়েন অজ্জ্ন মহাশয় ্রীকৃফণকে তাহা জিজ্ঞার! 
করিতৈছেন। 



উত্তরগীতা। * ২১ 

অঞ্জুন উবাচ।, 
জাত্বা সর্ববগতং ব্রহ্ম সর্বভূতাধিবাসিতং | 
ইন্জিয়াণাৎ নিরোধেন কথং সিধ্যন্তি যোথিনঃ || ৫১ || 

অজ্ঞ উন কহিতেছেন। 

হে কেশব! যোগিগণ' ইক্দ্িয-নিরোধ-দাঁরা ৃথিবযাদি সমুদয় ভূত, 
ভৌতিক পদার্থময় এতদুন্ধাগুগত ও সকল জীবের হ্ৃদয়পন্মস্থিত সেই নির- 
বয়ৰ ব্রন্মপদ্দার্থকে জ্ঞাত হইয়] কি প্রকারে নির্ধাণমুক্তি লাঁভ করেন তাঁহী- 
আমাকে উপদেশ করুন ॥॥ ৫১ || 

শ্রীভগবানুবাচ। 
ইক্ষিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্থান্তি মানবাও | | 

দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধিতবুদ্ধিনীশে কুতোইজ্ঞতা || ৫২ | 

প্রীভগবান কহিতেছেন। 
হে অজ্জন! যোগিগণ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সমুহের কার্য শিরোধদবাঁরা 

দেহমধে] মেই মচ্িদানন্দ স্বরূপ পরমাআআঁকে সাক্ষাৎকার করেন তদ নন্তর 
যগ্কাঁলে সেই অপরোক্ষ তন্্জ্ঞানির দেহ নাঁশ হয় তৎকালীন দেহের সহিত 
তাহার বুদ্ধিও স্বীয় কারণে জরগ্ান হইয়! থাকে, সুতরাং বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত 
হইলে তাহার অজ্ঞান্তা আর কি প্রকারে থাঁকিতে পারে 2 অর্থাৎ তত্তুজ্ঞান 
লাভে অজ্ঞান নির্রন্তি হইলে দেহনাশকাঁলীন জীব নির্বধপমুক্তি লাভ করিয়। 
ব্রদ্মের মহিত একীভূত হয়েন || ৫২ ॥| 

গ্রস্থকারের আভাম। 

জীবগণ কোন্ক1ল পর্যন্ত ইন্দ্রিয় নিরোখদ্বার। পরমাক্মীর চিন্ত। করিবেন 
ভগবান শরীক তাহা অজ্ভ্$নকে কহিতেছেন। 

তাবদেব নিরোধঃ স্তাৎ যাবস্তত্বং ন বিন্দতি | 

বিদ্িতে চ পরে তত্ত্বে একমেবান্ুপশ্থাতি || ৫৩ ||, 
হে অজ্রন ! যাঁর জীবের অপরোক্ষে ত্বজ্ঞান লাভ না হয় তাবৎ 

তালার ইন্িয়-নিরোধদ্বার। পরমাতআাকে চিন্ত। কর। কর্তৃব্য,পরে যখন তাহার | 
প্রত্যঙ্গরণপে তত্ব বোধ হয় তখন তিনি জীবাআর সক্কত গরমাকত্মাকঝে অভিন্ন 



২২+ উত্তরগীত। |, 
রূপে দর্শন করেন অর্থ তগকালে তিনি একমার র্ধববাপি ব্রদ্মপদণর্থের 
সহিভ অন্ভিন্ন হইয়। অবস্থিতি করেন, সুতরাং তথ্কাঁলে তাহার আর ইন্ড্রিয় 
নশিরোধের আবশ্ঠকতা থাকে না| ৫৩।। 

গ্রস্থকারের আভাস। 

| তথফালে তাহার ইজ্ক্রিয় নিরোধের ফেন আবশ্যকতা থাঁকে ন্। অধুন। 
ভর্গবান তাহ! কহিতেছেন। 

নবছিত্রীন্বিত! দেহাঃ স্.বস্তে জালিকা ইব। 
্রন্মানৈব ন শুদ্ধং স্তাৎ পুমান্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি।| ৫৪ | 

হে অঞ্জন! যে প্রকার ছিত্যুক্ত জলপাত্র হইতে নিরন্তর ব:রি ক্ষরিত 
হয় সেই প্রকার ইন্ড্রিয়দপ নবচ্ছিদ্রযুক্ত দেহঘট হইতে সর্বদাই জীবের 
জ্ঞানবাঁরি ক্ষরিত হইতেছে সুতরাং যাৰ পুরুষ উন্ডিয় লিরোধদ্ব। র1 ব্রন্মের 
হ্যায় বিশুদ্ধ অর্থীৎ দেহাঁতিম'ন ও রাগছেষার্দ রহিত ন। হয়েশ তাবৎ তিনি 
অঙ্চিদানন্দন্বরূপ ব্রক্গপদার্থকে জানিতে সক্ষম হয়েন না ।। ৫৪ || 

গ্রস্থকারের জাভাস। 

অধুম। ভগবাছ ভ্রীকঞ্জজীবদ্ম.স্ত পুরুষের শোৌচাদির অনাবশ্ঠীকতা কহি" 
তেছেন। 

অত্যন্তমলিনে। দেহে! দেহী ভ্ত্যন্তনির্মালঃ | 

উতভয়োরস্তয়ং মত কন্য শৌচং বিধীয়তে || ৫৫ ॥| 

হে অজজ$ন ! মলনুত্রের আঁখারহেতুক এই পাঁঞ্চভৌতিক দেহ অতিশয় 
মলিন কিন্তু এতদ্দেহে চৈতগ্ঠরূপি যে আতা অধ্িবাঁদ করিনেছেন সুখছুঃ- 
খাছি সংসাঁরধর্ম বহিতত্ব হেতু তিনি অত্যান্ত নির্মল হয়েন। যে পুরুষ তন্বজ্ঞান 
লাভদ্বার! দেহ ও আত্মার এতব্রপ অন্তরত্ব বুঝিয়ীছেন তিনি আর কাহার 
শেচাঁশোচ বিধান করিবেন ? অর্থাৎ আ্ানাদিদ্বরিা। মন্দিন দেহেরই শুদ্ধি হয় 

কিন্তু স্বভাঁবতঃ পরিশুদ্ধ যে আত্মা তীহার আঁর শেৌচাদির প্রয়োজন 
কি?। ৫৫ || 

সমাপ্ত কইল । . রঙ 

সুবোখানুবাদে এইপর্থান্ত ব্রদ্ধাণ্ড পুরাপোক্ত উত্তরগীতার গ্রথমাধ্যায় 



দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ; 
উপ | 

গ্রন্থকাঁরের আভাস । 

অধুন। অজ্জন মহাশয় শ্রীকৃঞ্ককে জীবের ব্রন্ষত্ব প্রাপ্তির প্রমাণ জি- 
জ্ঞাস1 করিতেছেন । 

অজ্জুন উবাচ। 

জ্ঞাত! পর্ববগতহ ব্রহ্ম সর্ববজ্ঞং পরমেশ্বরং | 

অহং ব্রদ্দেতি নির্দে্টুঃ প্রমাণং তত্র কিং তবে || ১ || 

অজ্জন কহিতেছেন। | 

হে কেশব! জীবাজা তত্বমসটাদি মহাবাঁকায বিচারদ্বারা সেই পরব্রক্ষকে, 
সব্বগত ও সব্বান্তর্যামী ও সকলের বুদ্ধিব্স্তির নিয্ামকরূণে জ্ঞাত হইয় 
£« আমিই সেই ব্রহ্ষপাদার্থ ,, এতদ্রপ যে নির্দেশ করেন তাহার প্রমাণ কি 
আছে ? অর্থাৎ 1ন্র্বিকার পরমাঁআঁর মহিত পৰিকার জবাঁআর কি প্রকারে 
একা সম্ভব হয় তাহা আমাকে উপদেশ করুন || ১ ॥ 

শ্ীভগবান্ববাচ। 
থ' এরা 

যথা, জলে. জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীকে ক্ষীরং দ্বৃতে দ্বুতং। 
অবিশেষে। ভবেৎ্ তত্তে 'জীবাআপ্লরমাতনো৪ঃ৭1 ২॥ 

শ্রীভগবান কঠিতেছেন। | 

হে অজ্ঞ ! যে প্রকার কোন পাত হইতে জলে, জল, ক্ষীরে ক্ষীর ও 
ঘুতে ঘৃত নিক্ষেপ কুরিলে তাহ। মিশ্রিত হইয়া অবিশেষ হয় তদ্দরপ তবুজ্ঞান 

লাভহইলে 'পরমাজ্া। ও জীবাঁআ। এতদুভভয়ের একা সপ্ভব হম? অর্থাৎ যে 

গ্রকার পাত্রস্থিত জল ও নদীর জল এতভুভ্ডয় জল. এক বস্তু হইলেও পঠুন্্রূপ - 



২৪ উত্তরগীতা। 

উপাধিদ্বারা নর্দীজল হইতে পাত্রস্থিত জল ভিন্ন হয় তদ্রুপ পরমা! ও 
জীবাতা। এতদুভয়েই নিব্রিশেষ চৈতচ্য হইলেও অবিদ্ভারূপ উপাধিস্থিত 
বলিয়। তন্জ্ঞানের পুপ্ধাবস্থায় পরমাআ। হইতে জীবাআআাকে ভিন্ন বল! যায় 
গশ্চাঁৎ তন্তজ্বান-লাঁভে অবিদ্তা! উপাধি ক্ষয় হইলে পাত্রচ্যত জলের জল- 
মিশ্িতের হ্যায় জীবাআআ! পরমাঁক্মার,সহিত নির্জিশেষ হয়েন || হ৭।। 

জীবে পরেণ তাদাত্্যং র্ধগং জ্যোতিরীশ্বঃ। 

প্রমাণলক্ষণৈ জ্ঞেয়িং স্ব়মেকাগ্রবেদিনা || ৩ || 

হে অজ্ঃন ! যিনি একা গ্রচিন্ত হইয়! শাস্বাকযরূপ প্রমাণ লক্ষণদ্বার! 
গপরমাআর সহিত জবার এক্যান্থভব করেন সর্বব্যাঁপি জ্যেতিম্ায় জগ- 
দীশ্বর স্বয়ং তাহাগ নিকট প্রকাশিত হযষেন। অর্থাৎ যেহেতক ঘটার্দি জড়- 
পদার্থের গায় পরমা জ্ঞেয় নহেন অতএব তত্তরমন্যাদি মহাবাক্য বিচাঁর- 
দ্বার! নিরন্তর, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একানুভবরূপ সাখনানুষ্কান করি- 
বেক, গশ্চ1ঘ জেই সাধনদ্ার! চিত্তশুদ্ধি হইলে পরমা! স্বয়ং সেই শাধকের 
নিকট প্রকাশিত হয়েন । যে গ্রক্/র ঘটাদ্দি জড়পদার্থ দর্শন করিতে হইলে 
চক্ষু ও গ্রদীপা।দ একটি জ্যোতি এই উভয় পদার্থের প্রয়ে'জন হয় কিন্তু 
দীপাদি জ্যোতিঃ পদার্থকে দর্শন করিতে একমাত্র চক্ষু বতাঁত অন্য কোন 
জেটাতির প্রয়োজন থাকে না) সেই জ্যোতিঃ পদর্থ স্বয়ং প্রকাশিত ভয় 
ভন্্রুপ জ্ঞাত। এবং জ্ঞানান্তরের অভাঁবহেতু পরমাতআ্স। অজ্দ্রেয় ; সুতরাৎ 
মনোদ্বার কেহ তাহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না? দীপাদি জে)তিঃ 
পদার্থের হ্যায় তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। ইতি তাঞ্পর্যটার্থ ॥ ৩ || 

জ্ঞানেনৈৰ ভবেজজ্জেয়ং বিদিত্থ। তঃক্ষণেনতু | 
ভ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্মোগধারণং || ৪8. || 

হে অজ্জন জীবাআর মধ্তি পরমাআর এতদ্রপ এক্যানুভ বাঁক 
জ্ঠানঘার। যখন পরমাআ। স্বক্সং জ্ঞেয় হয়েন তখন সাধক তাহাকে অপরোক্ষে 

জ্ঞাত হইয়। সেই জ্ঞানদারাই জীবম্স-ক্ত হয়েন সুতরাং পুনর্বার তাহার 
আর যোগতারণাঁদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না || ৪11 

আানেন দীপিতে দেহে বুদ্ধি ব্রন্ষদমঘিত।। 
ব্রন্মজ্ঞানা প্রন! বিছানির্দহে কর্মবন্ধনৎ || ৫ || 



উত্তরগীত। 1 *২৫. 
হে অজ্জন ! তন্বজ্ঞানি পুরুষের বুদ্ধি ব্রন্েতে প্রমন্থিতা ও জ্ঞামজ্যোতি 

ধ।র! দেহ প্রদীপ্ত হইলে তিন সেই ব্রদ্গরূপ জ্ঞানাশরিদ্বাদ্ব! সমুদাঁয় শুভাশুভ 
কর্মবন্দনকে ভন্মসাৎ করেন ॥॥ ৫ ॥ | 

ততঃ পবিত্রং পরমেশ্বরাখ্য 

মদ্বৈতৰপং বিমলান্বরাঁভং । 
যখোদকে তোয় মনুপ্রবিষ্টৎ 

তথণত্বূপো নিরপাধি সংস্থিতঃ| | ৬ || 

হে অজ্জুন ; তদনস্তর নির্মাল আকাশের নায় পবিত্র ও সর্কব্যাপি যে 
পরমাআ। ত।হাকে প্রত্যক্ষরূপে জানিয়া জলে জল-গ্রবিহটের হ্যায় তনুজান 
পুরুষ উপাধিরহিত হইয়া আতরূপে দেই পরমস্সীতেই সংস্থিভ 
কয়েন || ৬।। * 

আকাঁশবৎ সুক্মশরীর আআ 
ন দৃহ্যতে বায়ুবদন্তরাত্মা | 

সবাহাচভ/ন্তর নিশ্চলাঅ। 

অন্তমুথঃ পশ্ঠতি তত্তুমৈক্যৎ || ৭11 

হে অজ্জুন! পরমাআ আকাশের হ্যায় সুক্ষশগীরী সুতরাং কাহারে! 
নয়নগোচর হয়েন না এবং বায়ুবৎ যে অন্তরাআ! অর্থাৎ ম্ঃ তিনিজ্ত স্ুশ্থা 
গদার্থ নহেন কিন্তু যিনি বাহ্ধভ্যন্তর স্থিত হইয়া অর্থাৎ নির্বিকপ্প সমা- 
খিস্থিত হইয়। .নিশ্চলাআ। হয়েন সেই, অন্তমুখ্খচিস্ত মহাঁযোগী তদুভয়ের 

এক্যত] জানেন ।। ৭|| 

যত্র তত্র মুতোঁজ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা | 
যথা সর্বগতঃ ব্যোম তত্র তত্র লয়ঃ গতঃ || ৮11. 

হে অজ্জ্ন!* যে প্রকাঁর একমাত্র সর্জব্যাপি আকাশ পদার্থ ঘট গট 
মঠাদি 'মশেষ উপাধিগভ হইয়। ভিন্নৎ হইলেও তত্তৎ উপাখিনাশে দেই 

( ৪ ) 



২৬ উত্তরগীতা 1. 
মহাকাশে লয় প্রান্ত হয় তদ্রুপ তক্ত্জ্ঞানি পুরুষের যে য় কোন স্থানে যেকোন 
প্রকারে মৃত্যু হউক প্েহরূপ উপাঁধি বিনাশে তিনি সেই সর্জব্যাপি পরমাঁ- 
আঁতেই লয় প্রান্ত হয়েন 1৮ ॥ 

শরীরব্যাপি চৈতচ্যং জাগ্রদাদি প্রভেদতঃ| 
নভ্বেকদেশবর্তিত্ব মন্বয়ব্যতিরেকতঃ|| ৯ || 

হে অজ্জর্নে! দেহব্যাঁপি যে চৈতন্ঠ অর্থাৎ জীাঁজ্ম তাঁহাকে অন্থয় বাতি 
রেকদ্বার। জাগ্রৎ ্্ন নুষ্তি প্রঙেদে তিন অবস্থার অতীত বলিয়া অখনি- 
বেন।-যষে প্রকার অন্বস়্ “ব্যতিরেক দ্বার! জ্ঞাত হইতে পারিবে তাঁহ। কহি- 
তেছ্ছি শ্রবণ কর । হে অজ্ঞ, ন! স্বপ্ধাৰস্থায়' এতহৎ স্থলেদেহ বিষয়ক জ্ঞানের 

অভাব হইলেও তগকরঠলে বগ্নস ক্ষিরূপে গ্রকাশমান আত্মার যে বিছ্ামানত 

তাহাকে এস্থলে অন্বয় কহা যায় এবং আত্মার বিদ্গামনত1 থাঁকিলেও স্থ ঠজ- 
দেহ-বিষয়ক যে ভন্তানের অভাঁব তাহ!কে ব্যতিরেক কহ| যাঁয় । এই অন্বয় ব্য 
তিরেকঘ্বার! স্পইউরূপে জান। যায় যে জাগ্রদবস্থাঁয় জীব যে স্র্পদেহে অভিমান 
প্রকাশ করেন সেই স্থুল দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন হয়েন। এবছঃ নুষূপ্ত অব- 
স্থাতে সুণ্মীদেহ ( পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয় পঞ্চ কর্মেক্তিয় পঞ্চ বায়ু এব মন ও বুদ্ধি 
এস সপ্তপশাবয়বকে লিঙ্গশরীর বা সুক্ষদেহ কহ যায়) বিষয়ক জ্ঞানের 
অভাব হইলেও তদবস্যায় সাক্ষিরূপে প্রকাশিমান আআর যে বিদ্যন*নভা 
তাহাকে এস্থলে অন্বয় বল। যায় এবং আকার বিদ্যমানতা থাঁধিলেও সুক্ষ- 
শরীর বিষয়ক ধ্য জ্ঞানের অভাঁৰ তাঁহাকে ব্তিরেক কহ যায় | এই অন্বয় 
ব্যতিরেকঘাঁর! জানিতে পাঁর। ধায় যে ন্বপ্পাবস্থাতে জীৰ যে স্্মশরীরে অভি- 
গন গ্রুকাশ করেন আআ! তাঁহ। হইতে ভিন্ন হয়েন। অপিচ সনাধিকাঁলে 
আখনন্দময়কোষ অর্থাৎ, কাঁরণদেহরূপ অজ্ঞান. বিষয়ক জ্ঞানের অভাব হই- 
লেও তদবস্থায় সাক্ষিরপে প্রকাশমাঁদ আজআঁর যে বিদ্যমানত। তাহাঁকে 
এস্থলে অন্বয় বল যায় এবং আআর বিদ্যমন্ত1 সত্তেও কারণশরীররূপ 
অজ্ঞান বিখয়ক যে জ্ঞানের অভাব তাঁহাকে ব্যর্তিরেক কহা'যাঁয়। এই 
অস্বয় ব্যতিরেকন্ধারা বুঝিতে গার! যা্র যে লুষুণ্তিকাঁলে জীবের যে কারণ- 
শরীর থাকে আঁআ। তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন। হে অজ্ঞর্নে! এই কিন 
প্রকার অন্বয় ব্যতিরেকত্বার আত্মাকে জাগ্রৎ স্বপ্ধ সুযুগ্তি এই তিন অবস্থার 
অভ্ভীভ বলিয়া জানিবেন। ইতি ভাঁঙপর্ম্যার্থ | ৯।। 

গ্রস্থকীরের আভাস । 

অধুন! শুগরবান ্ রদ্ষজান প্রান্তির'প্রথম সোপান ম্বরূপ নাসিকাণ্রে দৃ্ি 
'বিক্ষেগ করা'র ফল কহিভেছেন | 



উত্তরগীতা ৷ “২৭ 

মুহত্ত্নপি যো গচ্ছেম্গাসাগ্রে মনসা সহ। 
সর্বং তরতি পাপ্]ানং তন্ত জন্মশতাজ্দ্তং || ১০ | 

হে অজ্ঞ, ন। যিনি মুত ভ্ভকালিও যনের মহত নাসাগ্ডঠে গমন করেন 
অর্থ্ণৎ টচতন্য জ্যোতিঃ অনুভব করগ্ার্থ নাসিকার অভভাঁগে ছৃষ্টি নিক্ষেপ * 
করেন তিনি শত জন্মাজ্দিত সমুদায় গাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েম || ১০ । 

গ্রস্থকারের আভাস | 

অধুন। ভগবান ব্রক্ষজ্ঞান সাধনের দ্বিতীয় মোপান স্বরূপ শাডীপ্রভৃতির 
নাম ও স্থানাদি কহিতেছেন। 

দক্ষিণা পিঙ্গলানাডী বহ্িমণ্ডলগোচর | 
দেব্যধনমিতি জ্ঞেয়। পুণ্যরুপ্মান্ুসারিণী || ১৯ 1 

হে অজ্জ,ন! দেহের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ দক্ষিণ পদের নিয়স্থীনবধি 
মন্তকস্থিত সহত্রদল পন্মপয্যন্ত বিশ্তী্প। পিল! নারী যে নাঁড়ী আছে বহ্ছি- 
মণ্ডলের ন্যায় প্রাকাঁশবিশিষ্টা) অথচ পুণাকর্মীনুসারিণী সেই নাঁড়ীকে 
দেবযাঁন বলিয়া জাঁনিবে। অর্থাৎ এ পিজ্ল! নাঁড়ীতে মনকে।স্থাপন করিয়! 
যে সাধক উত্তমরূপে সাধনা! করেন তিনি দেবতার হ্যায় আকাশমাগে 
অরোহণপুর্ধক সর্ধত্ত গতিবিখি জরিতে সক্ষম হয়েন তথ্প্রযুক্ত এ পিঙ্গল! 
নাঁড়ী দেবযান বলিয়া! কথিত হয় | ১১ ॥। 

ড়া চবাম নিশ্বাস সোঁমমণ্ডলগোচর। | 
পিভৃযনেমিতি জেয়! বামর্মাভ্রিত্য তির্ঠতি || ১২ | 

«দেহের বামাংশে অর্থাৎ বামপদতলাবধি মন্তকস্থিত সহম্রদল গপ- 
্ন্ত বিশ্তীর্ঘ। যে ঈতকা নায়ী নাঁড়ী আছে চন্দ্রমগুলের হ্যায় অল্প প্রকাঁশৰি, 
শিট অথচ বামনাসিক্াস্থিত। দেই *নাঁড়ীকে পিসুযান বলয়! জানিবেন। 
অর্থাৎ অল্প প্রকাঁশবিশিষ্টা এ ইত়ানাড়ীতে 'মনকফে স্থাপন করিয়। যে 
সাঁথক উত্তমরূপে দ$খন! করিতে পারেন তিনি গগণমাগেআ রড হস] পিতৃ 
লোঁরুস্থান চন্দ্রমস্তলপর্যান্ত গমন করিতে নক্ষম হয়েন,এত ্রমি্ত এ ঈড়া-. 
নাঁড়ী পিতৃযান বলিয়! কথিত হয় || ১২।। 



. ২৮ তরগীত।1 

গুদস্য পৃষ্ঠভাগেইল্মিন্ বীণাদণস্ত দেহভূত | 
দীর্ঘান্থি গ্ধি পর্যযস্তং ব্রদ্ধদণ্ডেতি কথ্যতে || ১৩ || 
তন্যান্তে সুষিরং শুহ্ষমং ব্রন্মনাড়ীতি সুরিভিঃ || ১৪ || 

ষেপ্রকাঁর বীণাযক্ত্রের অলাঁবু হইতে বীণাদণ্ড নামক একখানি দ্ধ কাষ্ঠ 
লংম্বত থাকে তদ্রপ জীবের মুলাধার অবখি মন্তকপর্যান্ত দিস্তীণ "দেহধারণ 
কারি যে দীর্ঘ অস্থি আছে মেরুদণ্ড নামক দেই অস্থিই ব্রব্মদণ্ড বলিয়। 
কথিত হয়। এত্রন্ষদশ্ড নামক অস্তির মধ্যদিয়। যে স্থক্মছিদ্র আছে, মন্ত- 
কাঁবদ্ধি, মুলযখার পর্য)ন্ত বিস্তীর্। সেই ছিদ্রান্তর্গত! নাঁড়ীই বুধগণ কর্তূক 
্রহ্ষন্ধাড়ী অর্থাৎ নুষ্য়। বা জ্ঞাননাঁড়ী বলিয়া! কথিত হয়| ১৩।। ১৪।। 

ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম। স্ম্মব্ূপিণী | 

সর্ব প্রতিষ্ঠিত যন্মিন্ সর্ববগৎ সর্ববতোসুখং || 5৫ || 

হে অজ্জন! বাম'জস্থত। উড়া ও দক্ষিণাঙ্গশ্থিত. পিল! এতদুভয় 
নাত়ীর মধ্যঙ্গেশে অতিশয় সুক্ষরূপিণী যে নুষুন্ন। নাঁড়ী তাহাতেই সমস্ত জ্বান- 
নাঁড়ী প্রতিঞ্চিতা আছে; এবং সেই নাঁড়ী হইতেই অসংখ্য সুক্ষ২ নাড়ী সব্ধ- 
তোঁমুখ হইয়া! শরীরের সব্বাবয়বে গমন করিয়াছে । অর্থাৎ জীবের মন্তকস্থিত 
সহশ্র-দল গন্ম-হইতে ক্রমশঃ সুক্ষ হইয়া! মেরুদণ্ডের ছিদ্রমধ্যে যে ধমনা 
( অতিস্ুপন্প নাঁডীবশেষ ) প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকেই সুঘস্নানাড়ী কহ| যায়। 
এঁ ধমনীহইতে প্রথমতঃ নয় গেছ1 ধমনী উৎপন্ন হইয়] চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 
সমুহে গমন করিয়াছে তদ্রার। দর্শনাদি ইন্ড্রিয়কার্ধ্য জম্পন্ন হয়। তদনন্তর 
মের্দণ্ডের প্রত্যেক গ1ইট হইতে যে এক যোড়! পঞ্টরাস্থি উৎপন্ন হইয়াছে 
জেই পঞ্জরাস্থির নুলদেশে সুয্য়ানাড়ী হইতে ভুঈ পাশ্বদিয়। ক্রমশঃ ৩২ 
দ্বাত্রিংশৎ গোঁছ। ধমনী উৎপন্রা হইঘু! অনংখ্ যুখবিশিউ| হ৪তঃ দেহের, 
সর্বাঁবয়বে পরিব্য)প্ত হইয়া আছে? তদ্ৰার! জীবের স্পর্শজ্ঞাদ ও গরিপাকাদি 
অপরাপর দৈহিক কার্থা সম্পন্ন হয় । খমনী সুত্রের হ্যাঁয় এমত সুক্ষ পদার্থ 
যে চাঁরিপাঁচ সহত্র ধমনী একত্রিত হইয়। না! থাকিলে তাহ! চক্ষুর্ধীরা মনুষ্য 
নর্শন করিতে সক্ষম হয়েন না । ফলতঃ জীবের ধমনী এতাদুশ সুক্ষ হইলেও 
তাহ্। ছিদ্রমক্ নলাকার পদার্থ $ সেই ছিদ্রমধ্যে তৈলের হ্যায় যে এক প্রকার 
দ্রব পদার্থ আছে জেই পদার্থেতেই চৈতন্ত প্রতিবিশ্বিত হয়েন। এতন্রি মিস্ত 

বুধগণ এ অসংখা ধমনীর নুলাধার যে সুয্য়। নাঁড়ী তাহাকে জ্ঞাঁননাঁড়ী কহিয়। 
থাকেন এবং ঘোঁগিগণ এ অনংখ্য সুক্ষৎ ধমনীর সহিত নুষুন্ন। নাড়ীকে 

'জীবন্বৃক্ষ ৰলিয়। নাম দিয়াছেন্গ। ইতি তাৎপর্যযার্থ || ১৫.।। 



উত্তরগীতা ! ১২৯ 
 তন্তামধ্যগতাঃ সুর্ধ্যসোমাঘিপরমেশ্বরাঃ | 
ভূতলোকাঃ দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ধতাঃ শিলাঃ | 
দ্বীপাশ্চ নি্নগাবেদাঃ শাস্ত্রবিষ্ঠাকুলাক্ষরাঃ| 

*স্বরমন্ত্রপুরাণানি গুণাশ্চৈতাঁনি সর্ব্বগঃ| 
বাজ জীবাত্মকস্ভেষাং ্ষেত্রজ্জাঃ প্রাঁণবারৰঃ। 

ুসুস্নান্তর্গতৎ বিশ্বং তল্মিন্ সর্ববং প্রতিন্ঠিতং || ১৬ || 

হবে অজ্্/ন! চন্দ্র সূর্য অগ্নি ওঁভূতি দেবগণ এবং ভূরাদি চতুষ্টিশ ভুবন, 
পুর্বাদি দশ দিক্ত বারাণস্যাদি ছ্মাক্ষেত্র, লবণাঁদি সপ্ত সমুদ্র হিমালয়াদি 
গর্ত গ শিলাঁসনুহ, জন্ববাদি সপ্ত দ্বীপ, গঙ্জ!দি সপ্তনদী, খগাঁদি চারিবেছ, 
মীমাংস।দি শাস্বিছ্থ!া, অকারাঁদি ধোঁড়শ স্বর ও ককারাঁদি চতুত্তিংশ ঘবর্ণ, 
গায়ত্র্যাদি মন্ত্রপনুষ, ব্রহ্মার্দি অষ্ট্দশ মহাপুরণ ও উপপুরাণ, সত্ব রজঃ 
গ্রভৃভি গুণত্রষ, মহদাদি বীজআক জীব ও তাহাঁদিগের আআ গুণাঁদি পঞ্চ 
বাঁয় ও নাগাঁদি পঞ্চবাঁযু এই সমস্ত পদার্থযুক্ত এই বিশ্বসংসাঁর সেই, নুষ্য়! 
নাঁড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে । অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ জীবেদ ইন্দ্রিয়- 
গোচর হয় তগ্ডাবৎ নুষুক্প। নাড়ীতে ( জীবের অন্তঃকরণে ) প্রতিবিস্থিত 
আছে তন্নিমিস্ত জ্ঞানিগণ এতদ্দেহকে ক্ষৃত্র-ব্রদ্দাণ্ড কিয়া থাঁকেন। হে 
অজ্জ,ন! ভূমি বিবেচন। করিয়া দেখ যৎকাঁলে তুমি চন্দ্রনূর্যর্ণদি কোন ছুট 
পদার্থ মর? কর, তৃৎকালে তোমার মন দেহ হইতে বহিগত হয়! বাহ্ পঙ্গা- 
তের নিকটগামী হয়েন ল।? কিন্ু অন্তরে অর্থাৎ লুষূক্নানাডীতে চনত সুর্য্যা- 
দির যে প্রতিবিষ্ব আছে তাহাই দর্শন কবেন। কেনন! জীবের মন যদ্পি 
দেহ হইতে বিগত হইয়' রাঙ্মাঞ্গেগমন করিতে পাঁরিত, তাহ হইলে রাঁজ- 
গথে কিহ বন্ত আছে এবং কোথায় কি ঘটন! হইতেছে ভাঁহ। "অনায়াসে 
জানিতে পারিত। হে পাগু,কুলচুকামণে! তুমি স্থিরচিন্তে বিবেচন। করিয়া! 
দেখ জীব যৎকালে বাহ্ান্ছত কৌন্বিম্মৃত প্্দার্থকে স্বরণ*করেন তৎকালে 
তিনি নাসিক! বিস্তার করিয়। ঈষৎ উদ্বুমুখ হওতঃ প্রাণবাঁয়ুর সহিত সুবুয্- 
মুলে ( মন্তকের পশ্চাস্ত'গে যেস্থানে শিখ। থাঁকে )গমনপু রক অনুসন্ধান 
করিয়া সেই বস্ প্রাপ্ত ভূয়েন। যে ব্যক্তির কোন পীড়াঁবশতঃ মন্তি্ক বিকৃত্ত 
হইয়! সআরণমার্গ একবারে রুদ্ধ হইয়। যার জ্ঞাঁন্মার্গরোধ-হেতু সেই মনুষ্য 
উন্স্ত হইয়! থাকে,। অতএব লুষুন্ন। নাড়ীই যে ভ্বাননাড়ী তাহ! স্পইউরূপে 
প্রকাশিত হইতেছে । ফলতঃ যেহেতুক এই নিখিল ত্রন্মাণ্ড সেই সচ্চিদাঁনন্দ 

স্বরূপ ব্রক্মপদার্থে অবস্থিতি করিতেছে অতএব জ্ঞানন্গড়ীতে সেই ব্রক্ষপদা: 



৩০.$ উত্তরগীত। | . 

খের গ্রতিবিস্ব থাঁকাঁতে, সুতরাং সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ডের বিষ্বার্মানত। তাহাতে 
(সযুদ্ানাতীতে ) অন্তব হয় । ইতি তাৎপর্যযা্থ| ১৬।। 

মান। নাঁড়ী প্রসবগং সর্ববতৃতান্তরাত্মনি | 

উদ্ধ মুল মধঃ শাখং বাযুসার্গেণ সর্বগম্ 1 ১৭ || 

হে অজ্জর্ন ! সর্মজীবের অন্তরতআর আখার যে নুষুয্ানাড়ী তাহ! হইতে 
নান। নাড়ী উৎপরর! হইয়! শরীরের সঞ্জাবয়বে গমন করাতে সেক নুযর 
নাড়ী উদ্বুদিনে মুল ও অখোভাঁগে শাখাবিশিউ একটি বৃক্ষের হ্যায় হয়! 
আছে; ভথ্ভুজ্ঞানি পুরুষ প্রাণবায়ু্ধার। তাহার (নুষুক্না'নাড়ীরূপ বৃক্ষের ) 
সর্বদেশে গমনাঁগমন কদ্রয়। থাকেন । অর্থাৎ জীবন্ম স্ত পুরুষ প্রাণবায়ুর 
সহিত জীবনর্ক্ষের ভিন্নং শাখাঁতে আরোহণ করিয়া ভিন্নৎ প্রকাঁরে আনন্দ 
ভোগ করিয়! থাকেন || ১৭।। 

. দ্বিসপ্ততি সহআনি নাড্যঃস7 কায়ুগোঁচরাঁঃ। 
নকর্দমার্েণ শুবির! তির্ষযঞ্চ শুবিরাত্মিকা || ১৮ || 

হে অজু নন! এতদ্দেহমধ্যে বায়ুদ্ধারা গমনাঁনুকুল হিদ্রাত্মিক! ৭২০০০ 
দ্বিসন্ততি সহত্র নাঁড়ী আছে, যোগিপুরুষ সরনদভা।বে পুনরাবৃত্তিরপ কর্ম্- 
দ্বারা সেই সমক্তস্নাড়ী জ্ঞাত হয়েন | অর্থাৎ যেগ্রকর নিরুহুণ যন্ত্র ( পিচ" 
কারি ) দ্বারা জলোকোলন ও নিক্ষেপ কালীন তাহার দণ্ড সরলভাবে ছিদ্দর- 
মধ্যে গমনাগমন করে তদ্রুপ যোগিগন সেই সমস্ত ছিদ্রযুক্ত। সুক্ষৎ নাড়ীর 
মধ্যে বাস্ুর সহিত গতিবিধি করিয়! ততৎ্সগ্ভুহ জ্ঞাত হয়েন।। ১৮। 

উধস্টো্ং ং গতাস্তান্ত নবদ্বারিণি রোধয়ন | 
বায়ুন। দহজীবোর্ধ জ্ঞানী মোক্ষমবা পলপ্লাৎ |॥ ১৯ | 

হে অন্ন! স্ুযুয্নানাঁড়ী হইতে যে নকল নাড়ী উৎপন্ন | হইয়া উ €1ধো 
লেশে ইন্দ্রিয়রপ নবদ্ধারাদি স্থানে গমন করিয়াছে জীব বায়ুর সহিত উদ্ঘ- 
জ্ঞানী হইয়। অর্থ[ৎ উপরিস্থিত জ্ঞানেজ্দ্িয়রূগপ দেই দ্বারসনুহ জ্ঞাত হইয়! 
মোঁক্ষ প্রান্ত হয়েন। অর্থাৎ চচ্ষুরাদি জ্ঞানেক্দ্রিয়ের দর্শনাঁদি কার্যা কি 
প্রক্কারে সম্পন্ন হইতেছে ইহ! যিনি বুঝিতে গাঁরেন তিনি মোঁক্ষ প্রাপ্ত 
হুয়েদ || ১৯ ।। 



উত্তরগীত। 1 ৩১ 

গ্রস্থকারের আতাস। 

যেরূপে ইন্ড্রিয়কার্যা জগত হইতে পাঁরিলে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন 
অধুন1 ভগবান তাহ! কহিতেছেন। 

.'অুমরাবতীন্দ্রলোকেহন্দিক্াদাগ্রে পুর্বতোঁদিশি | 
অগিলোকাহাথজ্েয় শ্ন্ষুস্তেজোবতীপুরী || ২০ || 

হে অজ্ভ্ন! এই লুষুরা নাড়ীর পুর্ববদিগে নাঁসাঁগ্রে অমরাবতী নামক 
ইন্্রলোক আছে এবং নয়নমধ্যে তেজোবতী নামা যে পুরী আছ্রেস্তাহণীকে 

অগ্পিলোঁক বলিয়া জানিবেন । অর্থঃ পুর্দে এতদ্রপ কথিত হইয়াছে যে 

নুষুয়। নাড়ী হইতে নয় গোছা ধমনী বা জ্ঞাননাড়ী উৎপন্ন! ₹্ইয়! চক্ষুরাদি 
ইন্ড্িয়সমুহে গমন করিয়াছে তদ্ৰারা জীবের দর্শনাঁদি জ্ঞান অস্পন্ন হয় 

তাঁহাই পুনর্ধশার বিশেষ করিয়া কহিতেছি। প্রথমতঃ এক গোছা ধমনী 

চক্ষুর নিকট গফন পুর্বরক একটি মণ্ডল্ঠকঁর হওতঃ তদনন্তর দুইভাগে বিভক্ত 
হই) দুইটি চক্ষুর মধ্যে প্রবিউ হইয়াছে। সেই ধমনীর মগ্ুলটিকেই 
তেজেবতী পুরী কহী যায়) এবং যে ধমনী নাসিকাঁয় গমনপূর্ব্বক্ বৃগুলা- 
কাঁর হওতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়! উভয় নাঁসিকায় প্রবিষ্ট হইয়াছ-দ ই 
মগুলটির নাম অমরাঁবতী বলিয়া জানিবেন। ইতি তাৎপর্যযার্থ || ২০ || 

যাম্যাং সং্যমনী শ্রোত্রে মলোকঃ প্রতিচিতঃ1 

নৈর্ধতোহাথ তৎপার্খে নৈর্ঠতোলোক আঙজ্িতঃ।1 ২১ || 

ছে অজ্ভনে ! দক্ষিণাদগে কর্ণসমীগে মংযমনী ন'ক্মী যমলোক ও তৎ- 
পাশে নৈধত দেবতা সন্বন্ধীয় নৈধত নামক দোৌঁক আঁছে। অর্থাৎ গবাদি 

, মনুষ্য পর্যন্ত শস)ভক্ষক জীবের কর্ণনুলে এমত একটি স্থান আছে যে স্থানে 
একটি অঙ্গলি দ্বারা প্রহার করিলেওু জীব অচৈতন্ত হয় গ্ুকুভরভ আঘাত 
করিলে যে প্রাণ বিয়োগ হয় ইহ! বল! বাছলখমাত্র। ফলতঃ সেই স্থানকেহ 

২যমনী বা যমলোক কহু। যাঁয়। এব পুর্োক্ত যমলোকের পশ্থে“তেই 
যেস্বানে নৈধত লোক অর্থাৎ রাক্ষস লোক আছে 'সেই রাক্ষন লোকের 
( ধমনীমগুলের ) সাহাধ্যেষ্ট জীব মাঃলাদি কঠিন ভ্রধ্য চর্বঘন করিয়া ভক্ষণ 

করে। ইতি তাঁগর্যযার্থ || ২১ ।। | 

, বিতাবরী প্রতিচ্যান্ত পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী । 
বায়োর্ণগ্বতী কর্ণপার্খে লৌকঃ প্রতিত্ঠিতঃ || ২হ | 



তই উত্তরগীতা" 

পণ্চিগদিগে পৃষ্ঠমখ্ো বিভাঁবরী নাকী বরুণ সম্বন্ধীয় পুরী এবং কর্ণপাশ্থে 

যে গন্ধবতী পুবী আছে তাঁহাঁতে বায়ুলোঁক গ্রতিষ্কিত আছে। অর্থাৎ ব্সানি 
করিক্স আহিক করিবার সময়ে সাধারণ লেকে পৃষ্ঠের যে স্থান জলসংযুক্ত 

অঙ্গ,সি্ধার। স্পর্শ করে সেই স্থানকে বিভাঁবরী কহা যায়। এ স্থানে যে 
. খ্বমনীমগ্তল আছে ভাহাঁতে মনঃ সংযোগ করিবামাত্্র জীব মায়ামেঘদার! 

আচ্ছন্্র হইয়। নিদ্রায় অভিভূত হয়। এবঞ্চ কর্ণসমীপে চন্দন দি' ধারণ 

করিলে যে স্ভাঁন হইতে নাসিকাঁমধ্যে পরমাণুর সহিত গন্ধ আগত হয় সেই 

স্বানকেই গন্ধবতী এবং যে স্তানের ঝযুদ্ধার) নাপিকাঁয় গন্ধ আগত হয় সেই 

স্থানকে বায়ুলোঁক বলিয়। জানিবেন। ইতি তাঁপর্যার্থ || হৎ॥। 

সৌম্যাং পুষ্পবতী সৌম্য সৌোমলোকস্ত কতঃ 

বাঁমকর্ণেভু বিজ্ঞেয়। দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি || হ৩ || 

সুষয়] নড়ৌর উত্তরদিগে কদেশ+বধি বাঁমকর্ণপযশন্ত 'কুবের সম্বন্ধীয় 
পুঙ্পবতী পুরীতে বামদেহ আশ্রয় করিয়া! চন্দরভোঁক অবস্থিতি করি" 
তেডেএ।.হ৩ ॥ 

হ্ঃ 

বামচক্ষুবিচৈশানী শিবলোকো মনোন্মনী | 

| মুদ্থি-ব্রন্ধপুরীজেয়। প্রদ্মাণ্ডং দেহনংশ্রিতস্।। ১৪ || 

. বামলয়নে ঈশাঁনসম্ন্ধীয় মনোদ্মনী নায়ী শিবলে'ক আঁছে এবং মন্তকে 
ষে ব্রহ্মপুরী আছে তাহা কেই দেহাঞিত ব্রন্মাণ্ড বলিয়! জানিবেন | অর্থাৎ 

এই ব্রদ্ষপুরীকেই নুবুয্া'সুপ বা মনোময় জগণ বাঁলয়! জানিবেন || ২৪ || 

পাদাদধঃ স্থিতোহনস্তঃ কালাগিঃ প্রলয়াত্বকঃ। 

অনাম় মধস্োর্দুং মধ্য সন্তর্কহিঃ শিবম্।। ২৫ |) 

গ্র্পশ্বালের অগ্নিসদ্বশ যে অনন্ত তিনি পদতলে অবস্থিতি করিতে- 

ছেন? দেই নিরাময় অনন্তদেব উদ্ধীধে! মধ্য অন্ত বহির্দেশাদি সর্বত্র মঙ্গল- 

দায়ক হয়েন। অর্থাৎ জীর যৎকাে নুষুর। নাত়ীঘার। আনন্দাহৃত পান 

করেন তৎকালে উদ্ধবীধে! মধাদদেশাদিতে যে বাধা জন্মে পদ তঙ্গস্থিত অন- 
রশি, 

ক্যদ্েবের প্রতি মনঃসংযোঁগ করিবামাত্র মেই সমস্ত প্রঃিবন্ধক বিন হইয়। 

হায় । অতএব সাধকমন্ুহ এই মহামঙ্গলদায়ক অনস্তদেবকে ক্বাচ বিম্মুত 

হইবেন না| ২৫।| ৰ 



উত্তরগীত।। ৩৩ 

. অধঃপাদেইতলং বিদ্তানু পাদঞ্চ কিতলৎ বিদুঃ। 
নিতলং পাদসন্ধিন্ত ভুতলং জতুঘ উচ্যতে || ২৬ 1 

হে অজ্ভুন!। পাদাধঃ প্রদেশকে অতঙগ ও পাঁদকে বিতল ও গ'দদদ্গি- 
স্থানকে অর্থাৎ গুল্ফের উপরিভাগেরু গাঁইটকে নিতল ও জড় প্রদেশকে 
সুতঙ্গ বলিয়া জাঁনিবেন 11 ২৬ ॥ 

মভাতলংহি জানুঃন্তাৎ ডরুদেশে রসাঁতলস্ । 
কটিত্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতাঁল সংক্দরয় |) ২৭ ।| 

এবং জান্ুদেশকে মহাতল ও উরুদেশকে রস'তল ও কটিদেশকে তলা- 
তল বলিয়। জানিবেন। এই প্রকারে যে সপ্ত পাতাল জীবের দেহমখ্ে বাৰ- 
স্থিত আছে তাঁহ উত্তমরূপে জ্ঞাত হইবেন || ৎ৭ 1 

কালাগ্র নরকং ঘোরং মহাপাতাল সহজ্ঞয়। | 
পাতালং নাভ্যধোভাগে ভোগীন্্র ফণিমগুলম্| 
বেদ্টিতঃ সর্বতোইনভ্যঃ সবিভ্রজ্জীব সংজ্ঞকঃ || ৮ 11 

"অপিচ নাভির অখোন্িগে ভোগীন্্র ও সাঁমান্ত সপপের আবাসস্থান যে 
গাঁতাঁল প্রদেশ তাঁহ। ভয়।নক কা'লাঁগ্নরূপ নরকসছুশ মহাঁগীভাঁল বলিয়া 
কখিত হয় এবং সেই স্থানে জীবনংজ্ঞক যে অনন্ত তিনি কুগুলাকাঁরে বেষ্িত 
হইয়। শোভ। পাইতেছেন | ২৮ 1। 

তূর্লোকং নাভিদেশেতু তুবর্লোকন্তু কুক্ষিতঃ |] 
জদয়ং-ন্বর্গলোকন্ত সুর্ধ্যাছি গ্রহতারকমূ।। ২৯ |! 

ন1ভিদেশকে ভূলে?ক ও কুক্ষিদেশকে ভুবলোঁক এবং হৃদয়কে চন্স্থ- 
ধরা গ্রহনক্ষত্রযুক্ত শ্বলেশক বলিয়। জানিবেন || ২৯ ॥ 

মুর্ধ্য সোম সু নক্ষত্রং বুধ টুক্র'কুজ!্সিরা2। 
মন্দশ্চ সপ্তুমোক্ডেয়ো ফ্রুবোহন্তঃ দর্বলো কতঃ ! 
হৃদয়ে কণ্পয়েদ্বোগী তন্মিন্ সর্ব নুখৎ লহ || ৩০ ৭ 

(৫ ) 



৩৪ উত্তরগীতা; 1 
হে অজ্জ/ন ! যোঁগঠিপুরুষ আশন হৃদয়াকাশ-মধ্যে ্য মোম মঙজল 

বুধ বৃহস্পতি শুক্র ও শনি প্রভৃতি সন্তলোক ও ফঞ্রবলোকাঁদি অশেষ লেক 
ক্পনাদ্বার! পুর্থানন্দ প্রাপ্ত হয়েন |॥ ৩৬ | 

হদয়েহস্য মহলেঁকং জনলোকন্ত কঠতঃ। 
তপোলোকং ভুবোর্মধ্যে মুদ্ধিসত্যং প্রতির্ঠিতং 1) ৩১ || 

এ যে যোগী হৃদয়]কাশে পুর্বোক্ত গ্রকাঁরে সুর্যালে'ক!দি কণ্পন] করেন 
তাঁর ওন্বয়ে মহর্লোক ও কণ্ঠদেশে জনলোক ও ভ্রমখ্যে তগোঁলোক এবং 
মন্তকে সতুলোক গ্রঙিকফিত হয় || ৩১ ॥ 

্রজ্ধাওৰপিণী পৃথী তোয়মধ্যে বিলীয়তে। 
অগ্নিন৷ পচ্যতে তত্ব বাঁযুন। গ্রস্যতেইনলঃ 11৩৯ || 
আকাশন্ক পিবেছ বাযুং মন আকাশ মেবচ। 

'বুদ্ধাহদ্কার চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রঞ্জং পরমা অনি || ৩৩ || 

অহং ব্রচ্মেতি মং ধ্যারদেকাগ্র মনসাকৃতহ | 
সর্বংতরতি পাপযানং কপ্পকোটি শতৈঃ কৃতম্ || ৩৪ 11: 

হে অজ্জ/ন! ব্রহ্গাণুরূপিণী এই পৃথিবী জলমধ্যে লীন হয় এবং সেই 
জল অগ্মিতে লয় গ্রান্ত হয় এবং সেই অগ্নি বায়ুতে লয় পাঁয় এবং সেই বায়ু 
আকাশে লয়, প্রান্ত হয় এবং মেই আকাশ মনেতে লয় প্রান্ত হয় এবং মনঃ 

বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি অহঙ্কারে ও অহঙ্কার চিত্তমধ্যে ও চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে( আ- 
আঁতে ) এবং ক্ষেত্র পরমাআঁতে, লয়্ প্রাপ্ত হয়েন। যে যোগী এ সকল 

তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়/'আমিই সেই ব্রদ্মপদর্র্থ এতদ্রেণ একা গ্রচিস্ত হওত আঁমী- 
কেই পরমাআআস্বরপ জানিয়।' ধ্যান করেন তিনি শতকোটি কপ্পকৃত পাঁপ- 
রাশি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন || ৩২ || ৩৩ ॥ ৩৪৭। | 

ঘটসংকৃত মাকাশং লীয়মৃনং যথা ঘটে। 
ঘটে নষ্টে মহাঞ্চাশং তছজ্জীবঃ পরাত্মনি || ৩৫ || 

হে অজ্জম! ঘউমধ্যস্থিত ঘটার্ভ আকাশ যেরূপ” ঘটভগ্ হইলে মহা- 
কানে লয় গ্রীন্ত হর তদ্রুপ দ্েহমধ্যস্থিত অবিদ্যার্রত জীবাত্স। বিৰেকদ্বার! 
-আবিগ্থানলাশে পরমাআতে ই লয় প্রাপ্ত হয়েন | ৩৫ ॥ 



উত্তরগীতা | । ৩৫ 

ঘটাকাশর্শমবাক্বানৎ বিলয়ং বেত্তি ততঃ 
স'গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ || ৩৩|। 

হে অজ্্রন! যিনি ছন্জ্ঞানদ্বারা ঘটাঁকাশের মহাঁণশে লক্ব প্রাপ্তির 
যায় আীবাআর গরমাআতে লয় প্রাপ্তি জ্ঞাত হয়েন তিনি ঘোরতর মায়ণন্ধ, 
কার হইতে উত্তীর্প হইয়া নিরাঁলন্ব জ্বানালোকে (পরিপুর্ণ পরম সুখখাঁষে )ৎ 
গমন করেন ইহাতে মংশয় নাই || ৩৬।। 

তপেছর্ষয সহআণি একপাদস্থিতোনরঃ | 

একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নাহন্তি ষোড়শীং || 
ব্রহ্মহত্যা সহভ্রাঁণি ভণহতয1 শতানিচ। 

এতানি ধ্যানযোগশ্চ দহত্যগ্সি রিবেদ্ধনম্.।। 
আলোচ্য চতুরে। বেদান্ ধর্মশান্ত্রীণি সর্ববদ| 1" 
যোহংত্রজ্ম ন জান!ুতি দব্বাঁ পাকরসং যথা || ৩৭ ||. 

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী 
ভারম্ত বেতত। নতু চম্দনস্য 1. 

তখৈব শাক্সাণি বহ্ন্যধীত্য 
সারং নজানন্ খরবৎ বহে সঃ || 

হে অঙ্ক, আমি ভোঁমাকে যে অই খ্যানযোগ উপদেশ করিলাম) যিনি 
 একপদে দণ্ডায়মান হয়! সহল্র বয তপস্থ করেন তিনি তাহার € খ্যাঁন- 

যোঁগের ) ষোড়শ কলার এক কল। যোগযও ফল প্রাপ্ত হয়েন না। ফলত 

অগ্গি যেমন কান্ঠরাঁশিকে অবিলম্বে দ্ধ করে তদ্রুপ এই ধ্যানযোগ শত 
সহত্র ব্রহ্মহত্যা ও শতং ভ্রণহত্যা জনিত পাঁপরাশিকে অচিরে ভস্মসাঁৎ 
করিয়। থাঁকে। এবঞ্চ দব্বাঁ (হাঁ )* যেমন পাককার্য সম্পন্ন করিয়াও ব্য 
নের আম্বাদন অনুভ্ভব করিতে পরে ন! তক্রপ যে মনুষ্য চারি বেদ ও মন্বা্দি 
সমুদায় ধর্মাশান্ত্সর্ধদ। আলোচন| করিয়াঁও আমি ব্রহ্ম ,বলিয়। জ্ঞাত ন] 
হয়েন তিনি, আতআ্ানন্দ রদানুষ্ভর করিতে সক্ষম হযেন ন। অপিচ্ব গর্দজ 



৩৬ উত্তরগীত।। 
যেমন চন্দনকাঁ্ঠের ভার বন করিয়! গুরুত্ব বাতিরেকে তাঁর সারাংশ যে 
সৌগন্ধা গ৭ তাহ। অনুভব করিতে পারে'ন! তদ্রপ যে বক্তি বু শখজ্াদি 
পাঠ করিয়া ভাছাঁর সারাংশ যে সচ্চিদানন্দন্বরপ পরমা] তকে আা- 
নিতে না পারেন তিনি এ গর্দন্ডের হ্যায় ফেবল গ্রন্থাদির ভাঁরমাত্র বহন 
করেন || ৩৭ ॥ 

অনস্তং-কর্ম'শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞ স্তখৈবচ | 
তীর্থমাত্রাদি গমনং যাব্তত্বংংন বিন্দ তি || ৩৮ 

ধাবুঞ্ীবের তন্তজ্ঞান লাভ ন| হয় ভাঁবৎ তিন যত্পুর্ব্ক বিখিবেধিত 

অনন্ত কর্ম, শৌচ. তশ, জগ, যজ্ঞ ও তীর্থমাত্রাদি এই সকল চিন্তশুদ্ধজনক 
কার্ধা করিবেন ॥ ৩৮ | 

স্বয়মুচ্চলতে দেহে অহং ব্রচ্ষাত্র সংশয়ী| 

চতুকেদ ধরোবি প্রঃ সুন্নং ব্রন্ম ন বিল্দতি || ৩৯ |) 

এরি ন্বহ্,ন | দেহ স্বয়ং উচ্চলিত হইলেও যিনি আম ব্রহ্ম কি না এত. 
দ্র সংশয়চিন্ত হয়েন সেই বিপ্র চতুর্কেদবেত্তা হইলেও তিনি পরমস্থন্ম 
ত্রক্ষপদার্থকে প্রাপ্ত হয়েন না। অর্থাৎ হন্ততলে অধ্ধপুর্ণ জলপাত্র রাখিয়] 
চালন। করিলে সেই পাত্রস্থিত জল ঘেমন পাঁতমধ্যে উলটলায়মান হয় 
তদ্রুপ ব্রক্ষতেজোঘ্বারা যখন জীবের সুষমা নাড়ী মেরুদণ্ডের ছিদ্রমধ্যে 
উদ্ভ্বাধোভাৰে নৃত্য করিতে থাকে তদ্দ্বারা এতহু স্থ 'ল দেহের সহিত লিঙ্- 
শরীর স্বয়ং উচ্চলিত হইলেও তগুকালে যিনি আমি বর্ম বলিয়া! জানিতে 

ন1 পারেন তিনি' চতুব্দেদের তাৎ্পর্যযজ্ঞাত। হইলেও পরমগুক্ধ। (আন্দোলন 
রহিত গন্ভীর স্বভাব ) ব্রহ্গ পদার্থীকে প্রাপ্ত হয়েন না। ইতি তাপ, 
যর্যার্থ || ৩৯ || 

গবামনেক বণানাং ক্ষীরং স্যাঁদেক বর্ণতঃ। ] 

দ্ষীয়বদ্দ শ্যতে জ্ঞানং দেহান1ঞ্ক গবাং যথা 118০1) 

হে অজ্ঞ! যেমন গোঁসকল অনেক বর্ণবিশিষ্ট হইলেও তখহাঁদিগের 
দুগ্ধ এক ন্প-ইিয়,.তদ্ধপ জীবের দেহ মান1 প্রকার হইলেও জ্ঞানকে অর্থাৎ 
নকল জীবের আজকে একরপ জানিয় দর্শন্দ করিবেক ॥ ৪০1 



উত্তরগীতা। ৩৭ 
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন 
সামান্যমেতত্ পশুভিনরাঁণাং | 

জ্ঞানং নরাণা মধিকৎ বিশেষে। 

জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানা2| ৪১ || 

প্রাতমৃত্রি পুরীবাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎ পিপাসয়া | 

তৃপ্ত'ঃ কামেন বাধ্যন্তে চান্তে বা নিশি নিভ্রয়। || ৪২।| রগ 
নাদবিন্ডু সহআাণি জীব কোটি শ;ভানিচ ! 

সর্বঞ্চ ভস্মনিধু তং যত্র দেবে নিরঞ্ীনং 11 ৪৩ || 

অহংব্রদ্ষেতি নিয়তো মোক্ষভেতু মহাত্মনাম্।- ৪৪ || 

হে অজ্ঞন ! আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই সামান্য জ্বানমুতুউয়, যেরণ 
মন্ুষ্যর্দিগের আছে তদ্রপ পঞ্জদ্রিগেরও হয় তবে পশুহইতে মনুষ্যের তন্ত- 
জ্ঞানই অধিকমাত্র $ সুতর ৎ যে সকল মনুষ্য তরজ্ঞান্বিহীন তাহার” প্রশ্ুর 
সদৃশ । এবঞ্চ মনুষ্যগণ যেমন গ্রাতঃকালে মল সুত্র ত্যাগপুর্ধক মধ্যাক্ে 
কুৎপিপাঁসাম্বিত হওতঃ ভোঁজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মৈথুন।ভিলাষ 

পুর্ণ করতঃ রজনীযোঁগে নিদ্রা অভিভুত হয়, তদ্রপ ঞ্চাশুসসুহও হইয়! 
থাঁকে । ফলতঃ যে হেতুক শতকোটি জীব ও সহত্রৎ নাঁদবিন্দ, নিরন্তর সেই 
নিরঞ্জন দেবতাতে ভষ্মসাঞ্ হইক্স1 লয় প্রান্ত হইতেছে ; অতএব আমিই সেই 
ব্রহ্মস্বরগ ছিয়তঃ এইরূপ যে ছৃঢুজ্ঞান তাঁহাঁকেই মহাআদিগের মোক্ষহেতু 
বলিয়। জানিবেন || ৪১৯ | ৪২11 ৪৩ | ৪৪ || 

দ্বেপদে বন্ধ মোক্ষাঁয় নির্দমেতি মমেতিচ 4 
এটি ১ 

মমেতি বধ্যুতে জন্ত নির্গমেতি বিমুচ্যতে || ৪৫ 11 

হে অজ্ঞন! নির্শায় ও মম এই রুই শক্ষে জীবের বন্ধ মোক্ষ নিশ্চিত 

হইয়। থাঁকে। মম অর্থাৎ আমি,ও অংমার এস্টরূপ যে দৃঢ়জ্ঞান তাহাই 
জীবের বন্ধেব করণ এবং নির্মম অর্থাৎ আমি ও আমার এতন্দ্রগ জান" 

রহিত হইলেই জীব মুক্ত বলিয়! কথিত হয় | ৪৫ ॥ 



৩৮ উত্তরনীত। । 

সসসোহ,ম্মনী ভাঁবাৎ দ্বৈত্বং নৈবোপপদ্যতে | € 
যদ। যাত্যুম্মনী ভাব তদ! তত পরমংপদম্!| ৪৬ || 

ষেহেতুক চিত্তের উন্মনীতাঁব হইলে অর্থাৎ অহঙ্কারাঁদি পরিস্তুক্ত 
হইলে জীবের দৈতজ্ঞান.( ঘট পট মঠাঁদি সমুদ্দায় মাঁক্সিক বস্তর জ্ঞান ) 
?কে ন1 অতএব যৎ্কলে চিত্তের উম্মন্বীভাব হয় তৎকখলে তাঁহ*র নেই 
অবস্থাকে পরমগদ্দ বলিয়। জাঁনিবেন। অর্থাৎ যণকাীলে জীবের সম্পর্ণরপে 

ভজ্ঞান ন। থাঁকে তৎ্কাঁলে তাঁহার মনঃ পরম হুক্মত। প্রাপ্ত হইয়। ব্রহ্ধপ 
দার্থে লংন হওত অখই্ৈকরন-স্বরূপ হয় ॥ ৪৬।। 

হন্তাম্ম,ভিভিরাকাশং ক্ষুধার্ত: কুগুয়েন্ত.বং | 
নাহং ব্রন্মেতি জানাতি তন্ত মুক্তি নবিষ্যাতে || ৪৭ || 

যেমন দ্ষুখার্ত ব্যক্তি আঁকাশে মুঠি প্রহার অথব] তুষ কণ্ডুন করিয়। 
অনর্থক ক্লেশভাঁগী হয় কোনক্রমেই অন্ন প্রাপ্ত হয়েন ন! তদ্রপ যিনি বেদা- 
স্তাঁদি শাঁস অভ্যাস করিয়াও আমি ব্রক্ষম বজিয়। জানিতে ন। পারেন তিনি 
ফেব অয়ন জনিত অনর্থক র্রেশস্ভাঁগী হয়েন কোনক্রমেই মুক্তি প্রান্ত 

হয়েন ন1 || ৪৭1 

সুবোখানুবাঞ্দে এই পর্য্যন্ত ব্রদ্মাগ্ুপুরাণোঁক্ত উত্তরগীতার দ্বিতীয়াধ্যায় 
নমাপ্ত হইল। 

্ 
টে 

5 

গু 



তৃতীয়োধ্যায়ঃ )- 

সিটি 

জরীভগবানুবাচ। 

অনস্তরশাজ্ৎ বন্বেদিতব্যং 

স্বঞ্পশ্চকালে বহুবশ্চ বিদ্বাঃ ] 

যৎ্সারভূতং তছুপানিতব্যং 
ংসো যথা ক্ষীরমিবান্ধু মিশ্রম্ || ১|। 

হে অজি! শীস্ত্র অনন্ত; যেহ্তুক অদ্ভাপি কোঁন বাক্তিই সমুদাঁয় 
শীত পাঠ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। যদিও কোন বাক্তি শত সহংআ বধ 
জীবত থাকিয়া সমুদায় শান্তর অধ্যয়ন করিতে পারেন, তথাচ সেই সকল 
শাস্ত্রের তাৎ্পয্য বোধগম্য করিতে ৰহুকাল সাপেক্ষ হয় ; তাহাতে ন্ট 

ধিক শতবর্ষজীবি মনুধ্যের যে অভ্ঠপ্প সময় আছে তদ্মধ্যে পীড়াঁদি নাঁলা- 
প্রকার বিঘ্ব উপস্থিত হইবার অন্তীবন! অতএব হংস যেমন নীরমিশ্রিত ক্গীর- 
হইতে নীর পরিভ্যাগ করিয়া ক্ষীরপাঁন করে তন্জপ শান্তর সমুহের যাহ 
সারাংশ বুদ্ধিঙ্ান লোকের তাহাই উপাসন! করা কর্তব্য ॥ ১।। 

পুরাণং ভারতং বেদাঃ শান্্রাণি বিবিধানিচ | 

পুজদারাদিমংসাঁরে যোগা ভ্যাসন্ভ বিশ্বকৃৎ || ২।। 

হে অজ্জ্ন! বেদ পুরাণ ভ!রভাদি শন্দ্র সমুহ ও, ্্রীপুভাঁদিরূপ যে 
সংসার ইহার! নকলেই যোঁগাভ্যাঁসের বিশ্বকারী হয়| হ॥। 

ইদং জ্ঞান মিদং জ্ঞেয়ং যঙড সর্ববং জ্ঞাতুমিচ্ছসি | 
অপিবর্ষ সহক্রায়ুঃ শান্তস্তং নাধিগ্চ্ছদি || ৩! 

হে অজ্জূন! খদি তুমি এই বস্ত জ্ঞান ও এই পদ্দীর্থ জেয় এতদ্রপে সমু- 

দায় পদার্থ শীত হইতে ইচ্ছ। কর তবে নহলাধিক বর্ষজীবী হইলেও শা 

য়ুডের পার প্রাপ্ত হইতে পারিবে ন11) ৩৪ 



৪০ ? উত্তরগীতী।। . 

বিজ্ঞেয়োহক্ষরৎ সম্মধত্রে। জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্ | 
বিহায় সব্বশাস্্রাণি ঘ সত্যং তছুপান্ততাম্ || ৪ || 

হে অজ্জন ! । জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়। সেই সন্মাত্র অবিনাঁশি 
,আত্মাকে জ্ঞাত হও এবং সমুদা় শান্তরপাঠ পরিত্যাগ পুর্বক সত্যবস্তর, উপা- 
'সন। কর ॥ ৪ 

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্ত নিমিস্তকং | 
স্*জিন্বোপস্থ পরিত্যাগে পুথিব্যাং কি প্রয়োজন || ৫| 

হে অজ্জুন! পৃথিবীতে যে সকল রমণীয় পদার্থ আছে তাহ কেবল 
জিব ৪ গউন্থ এই দুই ইন্ত্রিয়ের নিমিত্তই জানিৰে সুতরাং জিহ্বা ও 
উপস্থ এতদুভয় ইন্ড্রিয়ের ভোগ পরিত্যাগ করিতে গারিলে পৃথিবীতে 
আর প্রয়ৌজন্ কি ? অর্থাৎ জীবের টন্ভ্বাগ্যোদয় হইলেই স্বভীৰতঃ এ দুই 
ইন্ড্রিয়ের ভোগ রহিত হয় নচে্ জিহ্বা কর্তন করিলেই যে ভোগরহিত 
হইবেকুণএমত নহে। নিত্যানিত্ত বন্তবিবেকহারা যিনি নিত্যবস্তকে জানিতে 
পারেশসনতিনি আর কি ইচ্ছ] করিয়া অনিত্য বস্র প্রতি আসক্ত হইবেন 2 
সুতরাৎ অনিস্ত বিবেচনায় তাহার সমন্ধে ভূতন্ভৌতিক পদার্থময় এই বিশ্ব- 
সার থাকা ন্ থাক। দুই তুল্য। ইত তাছপর্যার্থ || ৫ ॥ 

ী্ানি তোয়বূপাণি দেবান্ পাষাণ সৃণএয়ান 
ফোগিনেো ন প্রপন্যন্তে আজধ্যানপরায়ণাঃ|1 ৬ || 

, হে অজ্জন ! আত্মধ্যানপরাঁয়ণ যোগিগণ নছ্াদিরূপ তীর্ঘস্থানে গমন 
করেল ন। এবহ সৃত্তিক! পাঁষাণাদি ময় দেবতা সম্মুহকে ও অর্চন। করেন না । 

যেহেতুক তাহীরগির দেহমধ্যেই বাঁরণস্যাদি সমুদয় তীর্থ ও শ্রীহরি 
প্রভৃতি দেবগণ নিরন্তর বিরাজিত অধছেন ॥ ৬।। 

অন্নির্দেবে। ছিজাতীনাঁৎ মুনীনাং হৃদি দৈবতম্। 
প্রতিমা স্বপ্পবুদ্ধীনাং সব্বত্র, সমদর্শিনাম্।। ৭ || 

হে অজ্জ্ন। যজ্ঞাঁরি কর্মাকাণ-পরাঁয়ণ ব্রাঙ্মণরন্দের একমাত্র অগ্িই 
দেষত' য়েন এবং মুনিগণের অর্থাৎ মঙ্গনশীল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আত্মা- 
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রূপী দেবতা আছেন এবং অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের মৃত্তিক। গাঘাদীদিময় 
গ্রতিমা্ দেৰত| হয়েন আর সমদর্শি যেগিগণের সব্বত্রেই অর্থাৎ প্রতিম। 
ও অগ্নিগ্রভূতি সমুদায় পদার্থেতেই ব্রহ্ম বিরাঁজিত আছেন 191 (আধুনিক 
ব্রঙ্গজ্জীনিদিগের সে ভাঁব নাই ইহ্ণর। গ্রতিমাদিতে ব্রক্ম দর্শন করিতে 
পারেন শা কেবল হেটেললয়ে শ্েক্ছাদির সত মদামাঁসে ব্রদ্ষ-দর্শন 
করেন ।*) * 

সর্বত্রাবস্থিতৎ শীন্তৎ ন প্রপশ্তে জনান্দনম্। 
জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনভ্থা দদ্ধঃ সূর্য্য মিবোদিতং || ৮ || 

যেমন স্র্যোদয় হইলেও অন্ধবঠক্তি দিব'করকে দেখিতে পাঁয় ন! তদ্ধরগ 
জঞানচচ্ষুবিহীনতব- -হেছুক অজ্ঞানান্ধ জীবসম়ুহ সর্বত্র পরিপুর্ণ গ্রশান্ত জনা 
নকফেও দশন করতে সক্ষম হয় না।1৮ || 

যত্র ধত্র মনোঘাতি তত্র তত্র পরং গদং | 
তত্র তত্র পরং বর্ম সর্বত্র মমবশ্থিতং || ৯ || 

হে অঙ্গন! ভদ্জ্ঞাঁনি পুকষ যেহ বন্ত্রতে মনোনিবেশ করেন জে ইং বস্থ- 
তই পরমাঁতাঁকে দর্শন করিয়। থাকেন যেহ্েতুক একমীত্র পরহ্াআআই দর্ববন্রে 
ক বিরাজিত আছেন || ৯ 

দৃশ্যস্টেদ্বুশিকপানি গগণং ভাতি নির্লং | 
অহমিত্যক্ষরং ব্রচ্ধ পরম বিষু মব্যয়ং || ১০ || 

.. হে অজ্জ্জন! যেমন নির্মূল আকাশ ও তত্রস্থিত নাম রগ্াআক সযুদাঞ 
চেয় পদার্থ * প্রত্যক্ষ রূপে ছুট হইতেছে শুদ্রপ যি আমিই সেই অবিনশ্বর 
ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়। জানিতে পারেন তিনি লু অবায় পরম বিসুঃকে অর্থাৎ 
পরমাআআকে প্রত্যক্ষরূপে দশন করেন। অর্থাঁৎ তন্জ্ঞান ভ!সম!ন হইলে 

বাহ? পদার্থের ন্যায় যোগিপুরুঘ তাহাকে অন্তর্ধান্থে স্প্টরূপে দর্শন 

করেন || 5০ 1 

গ্রন্থকারের আভাস 

যে প্রকারে সব্বধ্যাপি পরমাত্মাকে অন্তর্বাহে দশম কণ্পতে হস্স অধন। 
ভগবা প্রীকুঞ্চ তাহা স্প্ট করিয়৷ কহিতেছেন। 

€ ৬) 
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অহমেক মিদশুসর্ব মিতি পশ্যেৎ পরং স্খং। 
দৃশ্যত তৎ খগাকারং খগাঁকারং বিচিন্তয়ে্ || 
সকলং নিষ্কলং সুক্দমং মোক্ষঘ্বার বিনির্গতিং | 

অপবর্স/ নির্বাণ পরমং বিষু মব্যয়ৎ || 
সর্দবাত.জ্যোতি রাঁকারং সর্ব ভূতাধিবাঁসিতং | 

সর্বত্র পরমাআআনং ব্রহ্মা! পরমাত্বনাং || ১১ || 

হে হে উজ্ঞ ন' যোগিপুরুষ নয়ন মুদ্রিত হইয়। আমিই এই চরাচর ব্্রহ্গাণ্ 
ময় এতদ্রাপে পরমনুখস্বূপ পরধাআকে জ্ঞান চ্কুপ্ঘার! দর্শন করিবেক তাহা 
তে যৎকালে সেই যোগ্রির আপনাকে খগ'কাররূপে অর্থ! সমুদয় আকাশ 

গতরুপে দুষ্ট হইবেক তৎকাঁলে তিনি সেই খগাঁকাঁরকেই অর্থাৎ অ!কাঁ- 
শেরহ্যায় দর্ধগত পরমাআীর আঁকাঁরুকেই. চিন্ত। করিবেন । যে চেতুক 
নেই মোক্ষঘ্বার বিনির্ঠত পরমস্ুক্ষ্য অথচ পরিপুর্ণ ও নির্বাণ মুকজির স্থান 
যে অবায় পরমবিঞ্ত তিনি আঁতরূপ জ্ঞানজ্যোতির আকার বিশিক্ট হইয়া 

সর্ভঞঞ্চরর হৃদয়কমলে অধিধাঁন করিতেছেন অতএব এতজপ গরমা- 
ফেই পরমাত্ম যোগিগণের ব্রব্দাঅ' বলিয়া জানিবেন || ১১ | 

গ্রস্থকারের আভাস | 

অধুনা ভগবান্ শ্্রীকুক্* ক্রক্ষজ্ঞানির পরিগুদ্বাচরণের কর্তিব)ত] 
কহিতেছেন । 

তহং ব্রন্মেতি ঘঃ সর্বং বিজানাতি নরঃ সদা | 
হন্যা সয়মিম1ন্ কাম1ন্ সূর্বাশী সর্ধবিক্রয়ী || "১২ || 

হে অঞ্জন! যিনি এই অমন্ত ব্রহ্মাগুকে আমিই ব্রন্ষস্বরপ বলিয়। 
জানিতে পারেন তিনি যদি নকলের অন্নভোক্ত1ও সমুদাঁয় দ্রব্যবিক্রয়ী হয়েন 
তবে তিনি এ সমস্ত কদরচরণ অর্থ! সব্বান্,ভোঁজন ও সব্ধত্রব্য বিক্রয়ের 
কামন। অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ ভ্রহ্ষজ্ঞানী যদি নিষিদ্ধান্র 
ভোঁজনাদি রূপ কদাঁচারে রত খাঁকেন ভবে অশুচি ভক্ষণে কুক্করাদির সহিত 
তাঁহার বিশেষ কি থাঁকে %? অতএব কদাচারাদি পরিত্যগ পুর্ধক সর্জন- 
সমীপে দেবতার হ্যাঁ পুজামান হওয়া ব্রন্মজ্জানির স্িদ। কর্তব্য || ১২ ॥ 



,উত্তরগীতা ৷ ৪৩ 

নিমিবং নিমিষাদ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি ধোগিনঃ | 
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগে। নৈমিষং বনং || 
নিমিবং নিমিষাদ্ধং ব। প্রাণিনোহধ্যাত্বচিস্তক1ঃ| 
জ্রুতুকোটি সহআণাং ধ্যানমেকো বিশিয্যতে | ১৩ || 

যেহ স্থানে নিমেষমাত্র ব! নিমেষাদ্ধক্কালও যোগিগণ অবস্থিতি করেন, 
সেইহ স্ান কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও নৈর্মধারণ্য তুল্য হয়। যেহেতুক নিমেষ ব| 
নিমেষাপ্ধকালও যে অধ্যাত্মচিন্তা তাহা সহম্র কেটি যজ্ঞফলাপেক্ষাঁও 
বিশেষ ফলদায়িকা হয় 11 ১৩ || 

ব্রচ্মজ্ঞানান্নান্যদস্তি নির্দহেত পুণ্যপাপকৌ। 

মিত্রামিত্রং স্ুখং ছুঃখ মিষ্টানিষ্টং শুভাশুভ | 
এবং মানাপমানঞ্চ তথ নিন্দা প্রশংসনং || ১৪ || 

যে যোগী একমাত্র ব্রচ্গজ্জান ব্যতীত এতদ্বক্ধাণ্ডে আর কিছুমাত দৃশ্ঠ 
পদার্থ নাই এতদ্রপ জ্ঞাতি হয়েন তিন্নি পুণ্য ও পাপ এতভুভয়কেই"ভস্মসণৎ 
করেন, জুতরাৎ তাহার সন্বন্ধে শন মিত্র সুখ দুঃখ ইষ্টাঁনষট টভাশুভ মানা- 
পমাঁন ও স্ততিনিন্দা সকল পদার্থই তুল্য হইয়: থাঁকে || ১৪ ্ 

শতছিব্রান্বিতা কন্থা শীতাশীত নিবারণম্। 
অচল! কেশবে তক্তি কিভবৈঃ কিং প্রয়োজনম্ || ১৫ || 

শত ছিদ্রান্বিত। কন্থ'ও যখন শীতাশীত নিবারণ করে অর্থ।ঘ শীতকালে 
গীত্রাচ্ছাদক ও গ্রীষ্মকালে আ্তরণরূপে বাবহত1 হয়) তখন কেশবে যাহার 
অচল। ভক্তি'আছে তাঁহার বিভবাছিতে প্রয়োজন কিক? অর্থ জাদীশ্বর 
সকলকেই যথোপযুক্ত অন্পবন্ত্র প্রদ্দান করিয়! থাকেন কিন্ত জ্ঞানবিহীন 
মনুয্যুগণ তাহাতে সন্ত ন। হইয়। অতিরিক্তের নিমিজ্বে ব্যাকুলচিন্ত হয় 
তন্বুজ্ঞানি পুকষের তদ্রুপ হওয়! উচিত নছে ॥। ১৫ 

ভিক্ষা্নং দেহরক্ষার্থং বস্ত্রং শীতনিবা'রণম্ | 
অশ্বানঞ্চ হিরণ্যঞ্চ শাক ং শাঁল্যোদনভ্তথা || 

সমানং চিন্তয়েত্যোগী যদি চিন্তামপেক্ষতে || ১৬ || 



8৪ .. উত্তরগাতা 

হে অজ্জন! যোগ্িপুধ্িষের বিষয় চিন্ত'র কোন প্রয়ে।জন নাই তথা চ 
যদি চিন্তা অপেক্ষিতা হয় তবে তিনি দেহরক্ষার্থ ভিক্ষান্রভে'জন ও শীত 
নিবারণের লিমিস্তে বন্ধ ধারণ করিবেন এবং হীরক হিরণা১৩ শাক শালান্ন 
এতৎ সমস্ত ড্রব্কে সুলারূপে জানিবেন । অর্থাৎ যেহেতুক ভোজন্ণদি 

।প্ররিত্যাগ করিলে অচিরে দেহনাশ হইবার সম্তাবন। আছে অতএব ভন্তৃজ্ঞানি 
পুরুষের দেহরক্ষার্থ ভোজনা'দি কর তাছৃশ দুধপাঁবহ নহে যাখুশ হীরক 
হিরণ ও শাক শাল্যন্ন প্রভৃতি হেয় উপাদেয় বন্ততে অভগান প্রকাশ 
করিয়। অজলোকের। সুখদুঃখ-ভাগী হয় || ১৬।। 

»-সুত বস্তুন্যশোচিন্ছে পুনর্জন্ম ন বিভ্যাতে || ১৭ || 
হে অজ্জর্ন! হীরক হিরপ্যাঁদি ভে/তিক পদার্থের লাঁভাঁলাভে যাহার 

' সুখ ছুঃখ নাঁখাকে তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ন') অর্থাৎ তিনি 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ।। ১৭।। 

কুবোধান্ুবাদে এই পর্যন্ত ব্রজ্মাগুপুরাণোক্ত উত্তরগীতাঁর 

তুতীয়াধ্যায়ে এতদ্গ্রন্থ সমাপ্ত হইল । 

“পিওর” 



আত্মজ্ঞান-নিণগ় | 

স্পট ৪ 

যাঁবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভঞ্চাশুত মেববা | 

তাঁবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণীং কপ্পশতৈরপি || ১11 

যাব ততন্বুজ্ঞানঘাঁর। জীবের শুভাতুভ কর্ম ক্ষয় ন| হয় তাঁব দকস্প 

জীবনধারণ করিলেও তাহার মুক্তি হয় না ১11 

যথা লৌহময়েঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি | 

তাঁবদদ্ধো তবেজ্জীবঃ বর্্মভিস্চ শুভানুতৈঃ || ২ || 

যে গ্রুকাঁর পাদন্বয়ে লৌহশ্ৃগ্থদ থাকুক আর নুবর্ণশ্ব্ লই বা. থাঁকুক 

কোঁনক্রমে বন্ধনের অনাথ। হয় না তদ্ধাগ জীব যে কান শুভাশুভ কর্মী করেন 

তদ্্ার৷ তিনি বদ্ধ থাঁকেন কোন গ্রকারেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ২ ॥ 

কুর্ববাণঃ সততং কর্ণা কৃম্থা কষ্ট শতাচ্যিপি 

তাঁবন্নলভতে মোক্ষং যাঁবজ্জ্ঞানং ন জায়তে || ৩ | 

যাঁর জীবের তন্ন ন। হয় তাঁবছ তিনি নিরন্তর বহুবিধ কর্মানুষ্ঠান ও 

শতৎ ক্টভোগ করিলেও কো নক্রমে যুক্তিফল প্রাপ্ত হয়েক্চন। 1 ৩ 11 

জ্ঞানং-তত্ব বিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ণাণা | 

জায়তে ক্ষীণ তমসা৷ বি্ুষাং ত্রর্মালাতআনাং || ৪ || 

নিক্ষাম কর্মানুষ্ঠান-ঘারা নির্মসাজ্মা গ্রাঙ্জলে!কদিগের মাঁনসান্ধকার 

দুরীভৃত হইলে গশ্চাৎ তত্তমন্ডা দূ, মৃহাঁবাক্য বিচার দ্বার! জ্ঞানোৎপন্তি 

হয় ।। 8 ॥ 

্রন্ধাদি'তৃণপর্চন্তৎ মায়য়াঁং কম্পিতং জগত! 

সত্যমেকৎ পরং ত্রচ্ধ বিদিশ্বৈবং সুখীভব্েহ || ৫ 11" 



৪৬ আত্মজ্ঞান-নিণয় 
ব্রহ্ম দি সূণপর্যযন্ত যবতীয় পদার্থময় এই জগৎকে মাঁয়াকল্লিত অর্থৎ 

মিথ্যাপদার্থ এবং সেই" সর্বব্যাঁপি পরক্রহ্মকে একমাত্র সত্যপদার্থ ;জাঁনি- 
যাই জীব সুখী হয়েন || ৫॥। 

বিহায় নামবপাণি নিত্যে ব্রজ্মণি নিশ্চলে | 

পরিনিশ্চিভ তত্ব! যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনা। || ৬ 911 

যিনি ফাই মায়িক সংসারস্থিত পদার্থনমুহের ন।ম.রূুপ পরিত]াঁগ করিয়। 
সেই নিত্য নিশ্চল নিরাকার ব্রক্গপদার্থেই তন্ত্ুনিশ্চয় করিয়াছেন তিনিই 
গুভাওু-কস্ম বন্ধন হইতে যুক্ত হইয়াছেন ।| ৬।। 

ন মুক্তি জর্পনাদ্ধোম। ছুপবাদ শতৈরপি 
ব্রন্মৈবাহমিতি জ্ঞাদ্বা মুক্তো ভবতি দেহভূৎ || ৭ | 

শতহ জপ*যজ্ঞ হোম ও উপবাসাদ্দি' করিলেও জীৰ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন 
ন| কিন্তু আমিই সেই ব্রহ্মপদ্গার্থ এতজ্রপে পরমাঁআীকে জানিতে পার- 
লেই মুক্ত'হয়েন। 911 

আআ সাক্ষী বিভভূঃ পুর্ণঃ সত্যোহ দৈতঃ পরাৎ্পরঃ| 
দেহস্থোহপি ন দেহস্থে। জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবে || ৮ || 

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুয্প্ত্যা্দি অবস্থা ত্রয়ের সাক্ষিন্বরপ এবং পরিপূর্ণ এশ্বর্য- 
বিশিষ্ট পরপর সব্ধব্যাঁপি মত্যু পদার্থ অথচ এতদ্দেহস্থিত হইয়াঁও দেহস্থ 
নহেন এতক্রোপে ধিনি আআকে জানিয়াছেন তিনিই মোক্ষভাঁজন হয়েন। ৮ 

বালক্রীড়নবহ সর্ধং ৰপনামাদি কপ্পনং। 
'বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ+ন মুক্ত নাত্র সংশয়ঃ1| ৯ || 

বাঁলকের ক্রীড়ার হ্যায় কল্পিত এই জগজ্জাত বন্ত সমুহের নাঁমরূপ 
পরিত্যাগ করিয়া '্যনি ব্রহ্মনিষ্$ হয়েন তিনিই জীবৃন্মক্ ইহাতে সংশস্স 
নাই অর্থ।ৎ ক্রীড়াঁকাঁলীন, বালফের1 কর্দম লইয়া কপ্পনাদ্বার! পুস্তলি- 
কাছি নির্মাণ পুর্ধক এইটি কার্তিক হইল এইটি গণেশ হইল এই একটি 
মিঠাই হইল. বলিয়া যেরগ ক্রীড়া করে তদ্রপ এই জগতের জমুদয় বল্তর 
রূপ ফেলল বিকারমাত্রএবহ লাম কেবল বাঁকযনিষ্পা্ভ কল্পন। মাত্র। সুতরাং 



আজ্ঞান-নির্ণগ | *৪৭ 

ভাহার সত্যত। নাই। কিন্তু নাঁমরূপবিষিউ এই জগঞ্ং যে সত্য পদার্থে অব- 
স্থিতি করিয়। সত্য বস্ত্র হ্যায় ভাসমান হইতেছে নামরগকে পরিত্যাগ 
করিলেই সেই সত্য পদার্থফে জানিতে পার! যায় । অর্থ1ৎ যখন জীব .ব্রক্ধ 
দর্শনক্ক্ররেন তখন এই জগতের নাঁম ও রূপউভয় পরিত্যক্ত হয় অথব৷ 
নামরূপকে পরিত্যাগ করিলেই জীবের ব্রহ্ম দর্শন হয়। অতএব যিনি এই. 
জগঞ্জাত হন্তসমুহের কপ্পিত নামক্ধপককে গরিত্যাগণকরিয়। ব্রহ্ম দশন 
করেন তিনিই যুক্ত হয়েন ইহীতে সংশয় কি আছে ?1৯ ॥ 

মনসা কণ্পিতা মৃত্তি নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী । 
স্বপনলন্ধষেন রাজ্যেন রাজানে] মানবা অথ! || ১০1 

যদি মনোদ্বারা কল্পিত দ্রেবাদির প্রতিনুর্ভিই জীবের মোক্ষমাঙখিক। 
হয় বল, তবে স্বপ্নকালীন কল্পনা দ্বীরা মন্ুষগণ যে রাঁজাপ্রাপ্তী হয় তদ্দ্বারা 
তাঁহ!রও রাজ! হউক । অর্থাৎ কল্লিত সাকার দেবদেবীর উপাসনাঁতে চিন্ত- 
শুদ্ধ ব্যতীত জীবের কদ।চ মুক্তিলাভ হয় না| ১০) - 

মৃৎ শিল। ধাতু দার্বাদি মৃষ্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ | 
ক্িশ্বান্ত স্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তিতে | ১১ || 

যাহার মুক্তিক াবাঁণ ও কা্ঠাদি নির্ম্িতি দেবতার ও ঈশ্বর- 
বোধে পুজাদি করে তাহারা এতন্্রপ তগস্ঠাদ্ার! অনর্থক ক্রেশভাগী হয় 

যেহেতুক এক মাত্র তন্তৃজ্ঞান ব্যতীত কদাচ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পাঁরিবেক 

না॥ ১১। 

অহোরস সমাষ্টা যথেষ্টাহুর তুপ্ডিভাঃ | 
্রচ্মজ্ঞান বিহীনাশ্চেত নিষ্কুতিন্তে ব্রজন্তি কিং || ১৯ || 

হায়! মছ্যাদি নানান ভোগঘার! হৃষটচিত্ত ও যথেষ্টাহাঁর-দবারা পরি- 

পুই্ট কলেবর হইয়াও যদি ব্রহ্ষজ্ঞান বিহীন হয়েন তবে তাহারা কোন 

প্রকারে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবেক নী || ৮ ||, 

বায়ু পর্ণকগাতোয় প্রাশিনো মোক্ষভাঁগিনঃ | * 

সন্তিচেত পন্নগা মুক্তা? পশুপক্ষিজলেচরা1 ১৩ | 



৪৮৮ আআজ্ঞান-নিণয়। 

যছপি বাঁযু ও গণিত, 'পত্র ও তগ্ড,লকণ ও জল এতাঁৎল্মাত্র দ্রব্যাহারি 
তপস্যাকারিগণ মোক্ষভাজন হয়েন তবৈ পশু পক্ষ জলরাি প্রাঁণিমীত্রেই 

মুক্ত হইতে পাঁরে যেহে চুক ইহা'রাঁও এ নকল দ্রব্যাদি আহা'র করিয়া জীবন 

যাত্রা নির্ধহ করিতেছে ॥| ১৩ ॥। 

উত্তমে; ব্রজ্ম সভাবধে। ধ্যানগাবন্ত মধ্যমঃ | 

স্ততির্জপোইধমে। ভাবে! বাহ্সুজ। ধমাধমা | ১৪ || 

জীবের ব্রহ্ষরূপ যে সস্তা তাঁহাঁই উত্তপ, ধ্যানভাঁব মধ্যম), জগ ও 
স্ততিভীঁইঅধম এবং শৌচাচাঁর ও বাহ পুঁজাপিকে অধমাঁধম বলিয়া! জানি- 
বেন || ১৪॥। 

যোগে জীবাত্বনে। রৈক্যং পুজনং শিবকে শবোৌ | 
সর্ব ব্রন্মেতি বিভুষে! ন ফেব্গ। নচ পুজনং || ১৫ || 

জীরাআর সহিত পরমাঁজআঁর যে এক্যজ্ঞাঁন তাহাঁকেই যোগ বলিয়: জাঁনি- 
ৰেন একং.সদাশিব'ও কেশবের যে পুজ! তাঁহাকেই পুজা বলিয়া জানিবেন । 
ফলত যেজ্ঞানি ব্যকির ব্র্গাদি স্তম্বপযণন্ত সমুদয় পদার্থে ব্রহ্ষজ্ঞান হই- 
যাঁছে তাহার রি যোগপুজা'দি কিছুতেই প্রয়োজন নাই || ১৫ || 

ব্রহ্মাজ্ঞাঁনং পরং জ্ঞানং যস্ত চিত্তে বিরাজতে । 

কিন্তৃম্ত জপযজ্ঞাদ্যৈ স্তপোভি নিয়মব্রতৈ211 ১৬ || 

ব্রক্মজ্ঞানকগ পরমজ্জাঁন যাঁহার চিন্তে নিরন্তর বিরাক্িত্র আছে তাহার 
আর জপ যজ্ঞ তপ ও ব্রত নিয়মাদিতে প্রয়োজন কি?।। ১৬, 

সত্যৎ বিজ্ঞান মান মেক ব্রদ্মেতি পশ্যতঃ 
হবতাবাঘ্ব্ধ ভূতগ্ত কিং পুজ। ধ্যান ধারণা || ১৭ || 

খিনি একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে সগ্চিদানন্দরূপে দর্শন করেন ম্বভাবত 
ব্রহ্মভাবাপন্ন সেই বক্তির ধ্যান ধারণ পুজাদিতে আর টা্নানঃ কি?।১? 

ন্ পাঁপং নৈৰ নুক্ৃতং ন-ন্বর্গে ন পুনর্ভবঃ | 
ধুপি ধ্যেয়ে। নব। ধ্যাঁতা সর্বং ব্রন্মেতি জানতঃ || ১৮ || 



অ।অজ্ঞান-নিণয। ৪৯ . 
বিন দমন্ত ব্রন্ষাশুকে ব্রহ্ম বলিয়া জালিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আর 

পাঁপ'পুণা স্বগণনরক ও ধ্যাত] খ্যেয়াদি কিছুই নাঁই। অথর্শৎ তত্তুজ্ঞানির 
দেকেতে অভিমান ন। থাকাতে শুভাশুভ কর্ম করিয়াও তিনি তাহাতে বদ্ধ 
হন্েন ন। এবং কামন|রাহিত্য হেতু তাহার শুভাশুভ ক্র ফলরপ স্বগ নরকও 
হইতেপ্পারে না। অগিচ যখন তিনি ব্রক্ষহইতে অভিন্ন হইয়াছেন তখন 
তিনি অর কাহার ধ্যান করিবেন গুবং খ্যানই বাঁকে করিবেক ॥ ১৮।। 

অয়্মাআ। সদ! মুক্ত নির্লিগঃ সর্ব বস্তুষু। 
কিন্তুম্ত বন্ধানং কল্মান্মুক্তি মিচ্ছন্তি ভূর্ধিয়ঃ || ১৯ 11” * 

এই আঁ পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যাঁয় দ্তল বস্বতেই নিলিপ্ত $ আুতর 
তাহার বন্ধন কি, তিনি সর্বদাই মুক্ত আছেন এবং. দুবুঁদ্ধ লোকেরাই ৰ। 
কাঁহা হইতে ভাহার মুক্তি ইচ্ছ! করে ॥ ১৯ দ॥ 

স্ব মায়া বচিতং বিশ্ব মবিতর্কযং সুরে রপি। 

স্বয়ং বিরাজতে তত্র পরাত্মাহা প্রবিষ্টব || ২০ |) 
! 

পরমাআর শ্বয় শক্তি মাঁয়াঘাঁর। বিরচিত এই যে বিশ্বস]সা'র যাহ! দব- 
গ্রণেরও অবিতর্কণীয় হয় সেই বিশ্বসংসারে পরমাআ। প্রর্থউ না হইয়াও 
গ্রবিষ্টের ন্যায় স্বয়ং বিরাজিত আছেন || ২৭ || 

বহুরন্ত ধথা কাশহ সর্ধেষ! মেব বস্ততঃ। 

তেব ভাঁতি সন্্রপো স্বত্ব সাক্ষী স্বৰপতঃ || ₹১।। 

যে প্রকার আকাশ এই চরাঁচর বস্তমমুহের বাহ্বাভ্যন্ত্টর অধস্থিতি করিয়া 
সমুদায় পদার্থের আখাররূপে গ্রক'শিত হইতেছে তদ্রপ স্বরূপতঃহএই ব্রহ্ধা 
ঠর সংক্ষিত্বরূপ যে পরমাআ! তিনি সন্তারূপে ইহাঁর অন্তর্ধঁহো অবস্থিতি 
করিয়। আকাশাদি সমুদয় ব্রক্মাণ্ডের আঁখাররূপে প্রকাশিত আছেন || ২১॥ 

ন ধাল্যং নাপি বৃদ্ধত্বং নাস্মনে] যৌবনং জনুঃ | 
সদৈক বঁপ শ্চিন্মাত্রে। বিকার পরিবজ্জিতঃ 1] ₹* || 

(9) 



৫০ . আতজ্ঞান-নিণয়। 
যেহতুক সেই সচ্চিদানদ্দশ্বরূপ আ্মাবিকাররহিত হয়েন অতএব তাঁহার 

বাল্য যৌবন বাধধকটাদি অবস্থ। ত্রিভয় নাই অর্থাৎ বাল্য যৌবন বার্ধক্যাদি 
অবস্থা এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই হয় অ+! নির্বিকার হয়েন ॥ ২২ ॥ 

জন্ম যৌবন বাদ্ক্যং দেহটন্তব নচাত্বনঃ 
পশ্যন্তোহ২পি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রারৃত বুদ্ধয়ঃ|| ৩ || 

জন্ম বিনাশ ও বাল্য যৌবন ৰার্ধক্যা'দি অবস্থাসঘুহ এই দেহেরই হয় 
আব্ধনছে। যাহারদিগের বুদ্ধি মায়। মেঘদ্বার। আচ্ছন্ন হইয়াছে তাঁহার! 
ইহ দেখিয়ও দেখিতে পায় না হ৩ .|| 

যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্বস্ত্যানেকধা | 

তথৈবৰ মায়য় দেহে বন্থৃধাআ্বান মীক্ষতে || ২৪ || 

যে প্রকার একমাত্র পিবাকর ন।ন। শরাবস্থিত জলমধ্যে প্রতিবিম্থিত 

হইলে মন্ষ/গণ প্রত্যেক শরাঁবেতে একং সুর্য গ্রতিবিত্ব দেখিতে গায় তদ্রুপ 
একমাত্র সর্বব্যাপি পরমাআকে মায়াচ্ছন্ন জীবসমুহ নাঁন। দেহস্থিত বুদ্ধি- 
বারিতে প্রতিবিন্িত দেখিয়া অনেক আত ঝলিয়। বিবেচন। করে ।। ২৪ ॥ 

যথা সলিল চাঞ্চল্যং মন্যস্তে তঞ্জাতে বিধো। 
তথৈব বুদ্ধে শ্চাঞ্চল্যং পশ্যত্যান্যকোবিদাঃ|| ২৫ |। 

.যে প্রকার সকল আন্দোলিত হইলে তক্দীত চন্দ্রগ্রতিবিষ্বের চাঞ্চলা ছি 
ইয় তদ্রগ অজ্ঞাঁনি লোকসকল বুদ্ধিচাঞ্চলয দর্শন করিয়া! আতর চঞ্চল] 
অনুমান করে ।। ২ 1 » ৰ 

ঘটন্ং যাদুশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেইপি তাদুশং। 
নষ্টে দেহে তথৈবাতআ! সমবূপো বিরাজতে || ২৬ || 

ূ যেরূগ ঘটম্ধ্যস্থিত আকাশ ঘটভগ্জ হইলে সেই আকাশই থাকে কোন- 
, জ্পে বিকৃত হয় ন| তদ্রুপ দেহমধ,স্থিত যে আত্মা দেহ নু হইলে (তশ্ধজ্ঞান 
শ্থার! অবিষ্ক1 বিনষ্ট হইলে ) তিনি তুল্যরূপে বিরাঁজিত খাঁকেন। অর্থাৎ 

তর 



আত্মজ্ঞান-নির্ণর | ১৫১ 
ঘরটাকাঁশ ও মহাকাশ এতছুভয়ের মধ্যে ঘটরূপ একটি উপাধি থাঁকাঁতে 
'তাহারদ.ভিন্নৎ বলিয়া কথিত হয়, ঘট নইট হইলে সে" ভিন্নুভ1 অর খাঁকে ন! 
তদ্ধপ আআ মহাকাশের ম্যায় সর্বাণপী হলেও অবিদ্বারপ উপাধি 
থাকাতে অজ্ঞাঁনাবস্থায় জীবাআ। ঘটাঁকাশের হ্তায় ভিন্ন থাকে পশ্চ1ৎ তন 
জ্ঞানদ্বাঁরা অবিস্ধা বিন হখলে ঘটভগ্ন আকাঁশের তুলারূপে অবস্থিতির হ্যাঁ 
আম্মা,সমন্লপে বিরাজিত থাঁকেন ,9মর্থাঁৎ পুরে যেয়ন ছিলেন এক্ষণেও" 
তজ্রপ আছেন এবং আগামী কাঁলেও সেইরূপ থাঁকিবেন। ইতি তা 
পর্যার্থ | ২৬ ॥ 

আত্মজ্ঞান মিদং দেবি পরং মোঁক্ষৈক সাধনং | 

জানন্গিহৈব মুক্তঃস্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ1| ২৭1) 

হে দেবি! আমি তোমাকে সত্যৎ কহিতেছি এই আজ্ঞানই মোক্ষের 
একমাত্র নাধনঘিনি ইহ। জানিতে পারেন তিনি তৎক্ষণাঁৎ মুক্ত হয়েন, 
ইহ'তে মংশয় করিও না) 1॥ ২৭ || 

ন কর্্মণ! বিমুক্তঃ স্যান্নমন্ত্রারাধনেন বা। 
আত্মনাআন মাঁজ্ঞায় মুক্ত ভবতি মানবঃ1| &৮ || 

হে দেবি! যপ যজ্ঞাঁদি কর্মঘার। অথব। মন্ত্রসাধনাদি* দ্বারাও জীবের 
যুক্তি লাভ হয় ন। কেবল আতআদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মনুষট 
মুক্ত হয়েন।। ২৮ || 

প্রিয়োহাতৈব সর্বেষাং মাত্মানাস্ত্যপরং প্রিয়ং | 
লোকেহন্সিন্নাঘ সম্বপ্ধাভবস্তযন্যে প্রিয়াঃ শিবে || ২৯। 

হে মঙ্গলম্বরূপে ! এই আত্মাই জীবগণের গরম প্রিয় পদার্থ ইয়েন ? আঁ 
আঁভিন্ন আর কোন প্রিয়বন্ত নাই! তবে যে পুত্রমিত্র ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বাহ্ 
গদার্থও লোকের প্রিয়হুইয়া থাকে তাঁহ। কেবল আত্মসম্বন্ষহেভু জানিবেন 
অর্থাৎ তাহ। যদ্দি আত্মসম্বন্ধ হেতু মন! হইত, তবে আত্ম সমন্ধি পুজ্রমিত্রীছি 
ও উদাসীন ব্যক্তিতে সমান প্রীতি থাকিত। ফলতঃ পুভ্রমিত্রাদির সহিত 
কদ!চ বিচ্ছেদ হয় কিন্তু আপনার প্রতি প্রীতির বিচ্ছেদে কখনও অন্তব হয় 
"সুতরাং আআ পরম প্রিযপদার্থ হয়েন || ২৯) * 



৫২॥ আত্মজ্ঞান-নিণ্গ | 
জালং জং তথা জ্ঞাতা ভ্রিতয়ং তাতি মায়য়া। ] 
বিচার্ধ্য আত্ম ত্রিতয়ে আউম্মৈবৈকোহবশিষ্যতে || ৩০ || 

কে দেবি! এতঘ,ক্ষাগ্ড কেবল মায়'ঘারা জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাত এই “ভিন 
প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু জ্ঞান জেবয় ও জ্ঞাতা এই তিন পদার্থে 
আত্মবিচার করিলে আঁত। আআতেই অবশেষ হয়। অর্থাৎ ংব পর্যন্ত 
জীবের তন্বজ্ঞান নহয় তদ্দবধি তাঁহার চক্ষুঃ কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়ের 
মত্ত মনকে জ্ঞান ও শব্দম্পর্শরবগ রসাঁদি বিষয় সমুহকে জেয, এবং 
আপনাকে জ্বাত। বলিয়]! বোধ থাকে, পশ্চা আজআবিচার ঘাঁর এক্ট ব্রহ্মাণ্ড 
স্থিত যানধতী্খ পদণর্থের নাম রূপ পরিত ক্ত হইলে এজ্ঞানজ্ঞেয় ও জ্ঞাত! 
এস তিন পদার্থই সেই একমাত্র পরমাআতেই পধযঠবমিত হয়। ইতি তাঁও- 
গযযার্থ | ৩২ || 

জ্ঞান মাঁজৈব চিদ্রপো জ্ঞের মাত্সৈব চিন্মায়ঃ | 
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাআ। যো জানাতি সআত্মবিৎ || ৩১|| 

হে (দেবি । যিনি চেতনস্বরূপ এই আআকেই ভ্ঞান জ্ঞেয়' ও জ্ঞাত বলিয়। 
জঠনিয়াছেন তিনিই আতবিৎ || ৩১ ॥ 

এতর্ঠে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষানিব্বাণকারণং | 
চতুক্দিধাবধুতান। মেতদে পরং ধনং || ৩৯ || 

ছে দেবি! সাক্ষাৎ নির্বণমুক্তির কাঁরণস্বরূপ এই যে জ্ঞান আমি 
তোমাকে কহিলাম ইহাকে কুটাচক বহদক হংস ও পরমহংস এই চাঁরি 
প্রকার অবধূতদ্দিগের গরম ধন বলিয়। জাঁনিবেন || ৩২।] 

" ইতি শ্রীমহানির্ব্বাপতন্ত্ে সর্ববতস্তরোস্তমোত্ত মে সর্ববধর্থ্ম 
নির্ণয়সারে জীবনিস্তাবনোপায়ে শ্রীনদাত্া 

নদাশিবসম্বাদে আঅজ্ঞাননির্ণয়ঃ। 
সমাগুশ্চায়ং গ্রন্থঃ। 

ইতি অর্ধতজ্ঞোষোস্তম ভ্রীমহানিপ্রশণতন্ত্রের দর্কধর্মানির্ণয়রূপ জীবনিস্ত- 
রোঁপায়ে ভ্রীমদাদ্যশিক্তি দদাশির-সংবাদে আ'ত্জানুনির্ণয় নামক এন 
জমান হইল। 

চে ৩৫ -০ 
৬5 



আত্মরোধ। : 

-স্পশটাক (টি ৬৫১ 

ভাঁবময় ভগষাঁন যকাঁলে এই অবন্নমগ্চলে প্রথষে মনুষজাতির সু্ঠি 
করেন তৎ্কালে তাহারদিগের মনের উপাধিস্বরূপ যে মন্তিম্ষ তাহা জলের 
হ্যায় তরল ও নির্মল পদার্থ ছিল, একাঁরণ তাহাতে চৈতন্ত জ্যোঁতির প্রতি- 
বিশ্ব স্পইউরূপে প্রকাশিত হইত); যদ্দ্রারা মকলেই আপনাকে আপনি জবি 
“তে পারিতেন, অর্থাৎ তৎকালে মকলেরই আতবোঁধ ছিল | কাল" সহকারে 
বিবিধ পাঁপবশতঃ মনুষ্যের মস্তিষ্ক অতিশয় মলিন ও পুর্বাঁপেক্ষা কিঞ্িছ 
কঠিন হইলে পর কর্দমে সূর্য্য গ্রতিবিশ্বের হ্যায় তাহাতে, আর পুর্বের মত 
স্পই্টরূপে চৈতন্য জ্যোতি ভাঁমমাঁন হইল ন1£ সুতরাঁৎ অধিকাংশ লোক 
অজ্ঞানান্ধকাঁরে আচ্ছন্ন হইয়' আপনাকে আঁপনি বিম্যুত হইলেন । বিবেচন! 
অরিয়। দেখুন বালককালে মন্ষ্যর নন্তিষ্ক কিঞ্চিৎ কোঁমল ও "স্বচ্ছ থাঁকে 
বজিয়। বিনোপদেশে বাঁলক ব'লিকাগণ ছুই ভিন বগুসরের মধ্যেই মাতৃভাষা 
য় যে প্রন্ণার ব্যুৎ্পন্তি লাভ করে দণ বারে! বমর বয়ঃক্রম কাজে মুস্তিক্ষের 
কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইলে শিক্ষকের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পাঁচ সাত 
বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিলেও অন্ত কোন ভাঁষায় তাঁহার) ভজ্রগ জ্ঞান 
লাভ করিতে সক্ষম হয় না1”এতাবত। সগ্রমাণ হইতেছে যে একমাত্র পাপই 
মনুষ্যজাতির আঁজআ-বি্মৃতির প্রধান কারণ । ফলত মন্তুগ্যগণ এতদ্রপ ছুর- 
বস্থায় পতিত হইলেও তাহাঁরদিগকে পুব্বাবস্থায় সংস্কাপিত করণ জন) 
সংসর্গদোষ-নিবর্তক জত্যাঁচারাদি ঘটিত বেদাঁ্দি বিবিধ শাস্ত্র গ্রচ'লত আ. 

, ছে তন্মধ্যে সেই সমন্ত শাস্ত্াদি-কথিত, ধম্মীচরণ দ্বারা যাহ!ব্দিগের পাঁপ 
বিনষ্ট হইয়! মন নির্ধাল হইয়াছে তাহাদিগের আতৰোঁখধের নিমিজ্তে ভগবান 
শক্করাচার্য্য আঁতবোঁধ নামক গ্রন্থ বিরচনে আদিম ক্লোক অবতরণ করিতে- 
ছেন। 

৭ তপোভিঃ ক্ষীণপাঁপানাং শাস্তানাং বীতরাগিণাং | 

মুনুক্ষুণামপেক্ষোহয় মাত্মবোরধে। বিধীয়তে | ১ || 

যাহারা তপস্ঠাস্কারা গাঁপ ক্ষয় করিয়। বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়াছেদ এবং বিষয়- 
ভোষ্জের বামনাও পরিত্যাগ করিয়াছেন মেখক্ষাভিলাষি এভভ্রাপ ব)ক্তিগণের 
প্রশ্নোজনীয় আঁআবৌধ নামক এই গ্রন্থ বিহিত হইতেছে৯।। ১ 11 * 



৫৪ আত্মবোধ। 

ধেগছি শাক বণ ধর্মানুষ্ঠানফেও যে মোঁক্ষসাঁখন বলিয়! উত্ত' 
করিয়াছেন ভাহ। মোক্ষ'ফল লাভের সাক্ষাৎ কাঁরণ নহে আতঅতভ্ব জ্ঞানই 
তাহার সাক্ষাৎ কারণ ইহ ছুষ্টান্তের সহিত কহিভেছেন। 

বোধোহন্য সাধনেত্যে! হি সাক্ষান্মোক্ষেকসাধনহ । 
পাকগ্ত বঙজিবজ্জ্রানং বিন মোক্ষো ন সিদ্ধ্যতি | ৯ | 

কর্ীনুষ্ঠানাদি মোক্ষ সাধনের অনান্য যে সকল উপায় আছে তৎসমুহ 
অন্চপত্র) একমাত্র আত্মজ্ানই তাহার সাক্ষ।ৎ উপায় হুইয়াছে। ফেনন। 
অন্নীদি পাঁকের প্রতি স্থালী কাষ্ঠ জলাদ্বিরূপ বহুবিধ কারণ থাঁকিলেও বহি 
বাতিরেকে যে প্রকার কদাচ গাঁকসিদ্ধি তয় ন| সেই প্রকার মোঙ্নিদ্ধির 
প্রতি পককার্য্ের স্থাঁলী কাষ্ঠাদির নাঁয় কর্্মীনূষ্ঠান প্রভৃতি অন্তান্ত কারণ 
উক্ত থাঁকিলেও বহ্ছিরূপ আঅঙ্জাঁন ব্যতিবেকে কদ]চ মোক্ষসিদ্ধি হইতে 
পারেন), ॥| £ 

কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বার। কেন মোক্ষ লাভ হইতে পরে না অধুনা তাহ! বিস্তার 
ক্রিক! কিতেছেন । 

অবিরোধিতয়৷ কর্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়ে |. 

বিদ্যাহবিদ্যাং নিহস্ত্যেৰ তেজভ্তিমিরসহঘব্ | ৩|। 

কর্মী এবং অবিদ1 এতদুভয়ের পরস্পর বিরোধিতা ন। থাঁক। প্রযুক্ত কর্ম 
কদ্ণচ অবিদযাকে নিরভি করিতে সক্ষম হয় না । কিন্তু আলোক এবং অন্ধ- 
কর এতভুভস্ষের পরস্পর বিরোধিত। থাকাতে আলোক যে প্রকার অন্ধকার- 
কে বিনষ্ট করে তদ্ধগ বিদা ও অক্িদা1 এতদুভয়ের বিরোধিত। থাকাপ্র যুক্ত 
বিদাই অবিদ্যাঁকে বিনষ্ট কঢুরতে সক্ষম হয়।| ও ॥| 

যদ্দি কেহ এমভ রিবেচন। করেন যে অবিদ্র্াকে বিনাঁশ করিবার রয় 
কি ? অতএব কহিতেছেন। 

পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্জানীত্তন্নাশে সতি কেবলা 

স্বয়ং প্রকাঁশতে স্থাসা মেঘাপায়েইংশুমানিব || ৪ || 



আতজবোধ। £৫ 

যে প্রকার অখণ্ড সুর্য) ম গুল মেঘসমুুহ দ্বার আর্ত হইলে স্থানে ভাহাঁর 
জেটাতিট-খণ্ড খণ্ডের ন্যায় হইয়া গ্রকীশিত হয় কিন্ত মেঘাঁবল অপগত হইলে 

* পুনর্ধার জেই কুর্যযমগুল অখগুরূপে ছুট হইয়। থাকে তদ্রুপ যদবধি জীবের 
অবিদ১(অজ্ঞান) থাঁকে তদবখি অখণ্খ আত্মতত্ব এ অবিদ্যাহেতুখণ্ড খণ্ডের 
হায় প্রকশ পায়, অর্থ ভুমি আমি তিনি উনি ও ঘোঁটক গক্ষিম্স্য 
প্রভৃতি পৃথক পৃথক জীবাকারে প্রকধ্শিত হয় কিন্তু র্িচ্যা দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় 
হইলে উপাধিশূহ্ শ্বয়ং আআ অখগুরূপে গ্রকাশিত হয়েন | ৪ ॥ 

যর্দি বল বেদরখন্তমভে একমাত্র জ্ঞানম্বরূপ ত্রক্ম পদার্থ ভিন্ন যাবতীয় বস্তু 
অবিদ্াকল্পিত সুতরাং বিছ্যা ও মীয়াকাঁ্য বলিয়। পরিগণিত আছে? এতাঁ- 
বত বিদ্রযাপ্বার। অবিদ্য। নাঁশ সন্তব হইলেও মায়াকার্ধয বিদ)াসত কে প্ী- 
কারে জীবের মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে । অতএব জেই অবিদণাকার্ধয বিদযা 
যে গ্রাকারে স্বযপং বিনষ্ট। হইয়। থাকে অধুন তাহ! ছৃষ্টান্তের স“হত কহিতে- 
ছেল । 

অজ্ঞান কলুযং জীবং জ্ঞানীভ)সাছিনিম্জলং। 

কৃদ্ধা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্ঠেজ্জলং কতকরেণুবৎ || ৫ || . 

যে প্রকার নির্মীলী বীজের রেণু মলিন জলের মলিন্য সমুদাঁয় বিনষ্ট 
করিয়। শশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হর ভদ্দ্রপ জ্ঞানা1ভ্যাঁস ?হতুক অজ্ঞান 
কলুষরূপ জীবত্ব ভ্রান্তিকে বিনষ্ট করিয়া আত্মতন্ত্রকে বিশ্ষেরপে নির্মল 
করতঞজ্ঞানরূপ। বিদ)1ও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে | ৫ || 

যদ্দি বল ধিদ্যাদ্বার] অবিদ)। বিনষ্ট হইলে পর মেই বিদ্যা কাহার দ্বাঁর। 
বিনাশ গ্রাপ্তা হয় ইহ। বোধগম্য হইতেছে ন1। অতএব কহিভেছেন যে বিছ্। 
ও অবিদ্) প্রভৃতি যত প্রকার মায়াকার্ধ্য আছে সেই সংসাররূপ সমুদ্ায় 
মায়াকার্যই মিথ্যা ইহ1 জ্ঞানদ্বার। প্রকণীশিত হ্য়। | 

সংসারঃ ্বপ্নতুল্যো হি রাগছেষাদি সম্কলঃ | 
স্বকালে সত্যবড়ীতি প্রবোধেইসত্যবদভবেত || ৬ || 

যেহেতুক রাগদ্বেষাদিযুক্ত এই সংস্চার স্বভুল্য অর্থ স্বপ্ন যে প্রকার 
আত্মাখিষ্টানে অন্তঃকরণের ভ্রান্তিত্বার। বিবিধরূপে কল্পিত হয় এই সংনারও 
সেই ছঁকার ব্রহ্মাধিষ্ঠানে অবিদ্যাদ্ধারা কল্লিত হইয়াছে। অতএব স্বাগিক 
কল্পন্। যেরূপ স্বপ্ধ কালেই সত্য ও জাগ্রঘকাঁলে অসভ্তরূপে ভাঁমান হয়ই ' 



৫ আতবোধএ 

প্রফার এই সংসারগ অজ্ঞান বস্থায় সত্তু ও তন্তজ্জান লা হইলে অনত্তরূগে 
প্রকাশিত হ্ই়। থশকে॥। ৬ 1 

ধদ্ববি ভ্রমাআ্মক বস্তর অধিষ্ঠান তত্বের জ্ঞান না জন্বে তদ্দবণ্ি, যে ভ্রম 
নিনবত্ত হইতে পাঁরে ন| অধুন1 তাহ দৃষ্টান্তের সহিত কহতেছেন্ত/ 

তাবু মৃত্য জগপ্ভ!তি শ্ুক্তিক। রজতং যথা । 

যাবন্নজায়তে ভ্রহ্ধ সব্ধ ধিষ্কানমদয়ং || ৭ || 

« এষ প্রকার শুক্তিতে রজভ ভ্রম হইলে যে পর্য্যন্ত শুক্তিজ্ঞান না জন্মে 
ভাবছ ভাঁহাঁর শুক্তিতে রজত বলিয়। বেখ থাঁকে পশ্চা্ শুক্তিজ্ঞান হইলে 
রঙ্ছতের অসত্যত গ্রতীতি হয় সেই প্রকার যদবধি সমন্ত বিশ্বত্রান্তির আঁধার 

স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রক্মতত্্ব অবগত ন1 হয় তদবধি এই সংসার মত্যরূপেই ভান 
মন হইয়। থাকে | ৭ || 

অধুন। লচ্চিদানন্দ্বকপ একমাত্র ব্রন্মপদার্থে েগ্রকাঁরে এই বিশ্ব মাঁয়া- 

দ্বারা কল্পিত হইয়াছে তাহ ছৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন। 

| সচ্চিদাঅস্তনুস্থ্যতে নিত্যে বিষে বিকপ্পিতাঃ। 

 হ্যক্তুয়োবিবিধাঃ সর্বা হাটকে কটকাদিবত || ৮ 

ঘে প্রকার নুবর্ণপিণ্টে কটক কুন হাঁর কেমুবাদি অলঙ্কার সমুহ স্বর্গগ'র 
ঘার! কণ্পিত হয় দ্েইগ্রকাঁর সচ্চিগানন্দন্বরূপ এঙ্মান্ত ব্রহ্মপদার্থে বিবিধ 
গ্রকারে ভাঁনমান এই জগহ্ সমুদায় মায়াদ্বার। বিশেবকপে কল্পিত হই 
আছে ॥ ৮০ 

যদি বলল্অলঙ্কারসমুহ ভিন্নভিন্বরূগে ছুই হইলেও তগ্নগুহকে যেগ্রকার 
স্বর্ন ববিয়া বোধ হয় সংনারপনুহকে তদ্রগ একমাত্র ব্রহ্ম পদ্দার্থ বলিয়। বোধ 
ন] হয় কেন? অতএব অখুনব”তাঁহাঁর ভিন্নভিন্নক্ূগে প্রতীতি হইবার হেতু 
কহিতেছেন । 

যথাকাশে। হযীকেশো নাঁনোগাধিগতে] বিভুঃ | 
তভেদাদভিন্নবন্তাতি তন্াাশাদেকবভবে || ৯ || 

যে প্রকার আকাশ এক রহৎ বস্তু হইলেও ঘট পট মঠাদি"নাঁনা' গ্রঞ্ধার 
উগধিগত হইয়া উপাধির বিতিন্তা হেড ঘটাঁকাঁশ পটাকাঁশ ও মঠাকাঁশা 



আতবোধ! ৫৭ 

দি ভিয্ভিন্রণে গ্রতনিতির বিষয় হয় এবং সেই সমন্ত উপ ধির নাঁশ হইলে 
পর পুর্ববসিদ্ধ একরূপেই খাঁকে তদ্রপ সর্ষেন্রিয় প্রবর্তক সর্ববব]াঁপি যে পর- 
মাতা! তিনি দেবতা মনুষ্যার্দিবপ বিবিধ উপাধিগত হইয়া ভিন্ন রূপে প্রতী- 
তির বীবমুয় হয়েন এবং সেই সমন্ত উপাধির নাশ হইলে পর পুঙ্ছের ন্যায়, 
একত্রুপেই থাঁকেন।। ৯ ৪ পু 

সম্প্রতি উপহিত বস্কতে উপাধির ধর্ম যে গ্রকাঁরে আরোপিত হয় তাহ! 
দুষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন। 

নানোপাধিবশাদেবং জাতিনামণশ্রয়দয়ঃ। 

আজন্তারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদি ভেদবৎ 11 ১০ || 

যে প্রকার বিশেষৎ বস্ত্র সংযোগে জলেতে মধ্রাঁদি রন ও নীল পাত 
লোহিতাদ্ি বর্ণ গ্রভৃতি আরোপিত হয় সেই প্রকার নান! উপাধি বশতঃ 
আত্মাতে জাতি নাঁম ও আশ্রয় গ্রতু,ৎত আরোপিত হইয়া খাঁকে || ১০ ॥ 

অধুনা! আঁআর দেহাদি উপাধি নিরূপণ করণার্থ প্রথমতঃ স্ব্স দেহের 
বিবরণ করিতেছেন । ই 

পঞ্চীককৃত মহাভূতসম্ভবং কর্মস ধিতং 1 
) 

শরীরং ভুখছুঃখাঁনাং ভোগারতনমুচ্যতে || ১৬ | 

পঞ্চীকৃত "অর্থাৎ একং ভূত গ্রত্তেক গঞ্চভূতের প্তণযুক্ত এবভ্তূত মহ! ভুত 
হইতে জীবের প্রাক্তন কর্ম বশতঃ উৎপন্ন এতৎ স্সল দেহ সুখ দুঃখ ভোগের 
আঁয়তনরূপে কথিত হয় | ১৯ রি 

স্তলদেহের বৃত্তান্ত কহিয়। মম্গ্রতি সুল্মশরীরের বিবরণ করিতেছেন । 

পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধি দশ্শ্ম্দ্িয় স্ন্বিতং | 

অপঞ্ধীকুতভূতোণ্খং হুহ্্াজং ভোগসাধনং || ১২ || 

গ্রাঁণ অপান ব্যান উদ্বান অমান এই পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি। এবহ 
তত্র ত্বক চক্কুঃ জিহ্ব। ভ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্িয় ও হস্ত গদ আসা গ্রহ 
লিঙ্গ এই পঞ্চ কর্সেন্িয় সাকল্যে এই সপ্তদশ অবয্নবযুক্ত অপক্ষীকৃত 
তন্মাত্রনামক' ভূতদির্মিত সুশ্ব শরীর জীবের সুখ দুংখা্রি ভোগের সাধন 
হয় গ। ১২ || ৃ 

(৮) 



৫৮ আতজ্মবোধ'। 

সম্প্রতি কান্মণশরীর'নির্দেশ পুর্ব আত্তহ্বকে উক্ত উপাধি তরে বিপ 
রীত বলিয়া বর্ণন। করিতেছেন । 

অনাত্যবিস্ভানির্বাঁচা। কারখোপাধিকচ্যতে | 

উপাধিত্রিতয়াঁদন্যমাতআীনমবধারয়েৎ || ১৩ |. 

অনাদ্দি অথচ নির্ধচন করণাশক]1 যে অবিষ্তা। তাহাই কাঁরণদেহ বলিয়। 
কথিত হুয়.কিন্ত্ু আত্মতন্ুকে উক্ত উপাখিত্রয় হইতে অর্থাৎ স্যল সুমন ও 
কা'রণএই তিন দ্রেহহইতে ভিন্ন বলিয়] অবধারণ করিবেন ॥ ১৩ | 

উপাধিগ্তয় হইতে আঁতআঁর ভিন্নতা গ্রতিপাদন করিয্প। সম্প্রতি তাঁহার 
গঞ্চকোষ-বিলক্ষণত। কহিতেছেন । 

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্রম্ময় ইব স্থিতঃ। 

শুদ্ধীত্ঞা নীলবস্ত্রাদিযোগেন ক্ষটিকোধথ। || ১৪ || 

* যে প্রকার শ্ুদ্ধন্বভাঁব স্টিক নীল গীত লোহিতাি বস্ত্রযোগহেহু লে্টং 
বান্ত্রের নীলতাঁদ বর্ণ খারণ করে তন্রপ অন্রময় গ্রভৃতি পঞ্চ কোঁষাদির যোগ 
হেতু আত। তণ্বয় তুল্য হইয়া থাকেন । পঞ্চকোঁষের নাম যথা অন্রময়-প্রাণ 
অয়-মনোময়- বিজ্ঞানময়্-আন্দময় কোঁষ | তন্মধ্যে পিতৃ মাঁতৃতুক্ত অন্নৰিকঁর 
হষ্টতে উৎপন্ন হুয়া অন্রদ্ারা পরিৰদ্ধিত হয় যে স্ুলদেহ তাঁকেই অন্রময় 
কোঁষ বলা যায় । কেনন! কোষ যেপ্রকাঁর খডাঁদিকে আচ্ছাদন করে অজ্ঞাঁনা- 

বস্তায় এতছ স্থংল দেহও সেই প্রকার আআকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এত 

ন্নিনিস্ত তাহ! ফোঁধ বলিয়া কথিত হয়। এই অন্রময় কোধধর্ম্ের অধ্যামে 
আমি স্থল আমি কুশ আমি দীর্ঘ ইত্যাদি দেকধর্দ আআতে আরোপিত, 
হয়! থাকে । দেহেন্দ্রিয়াদির ঢেষ্টাসাধন প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু হন্ত গদাদি গঞ্চ 
কর্মেক্দিয়ের সহিত প্রাণময়কৌত্র বলিয়া কথিত হয় । এই প্রাণময়কোধধর্দের 
অধ্যাদে আমি কীর্ধ্য করিতেছি আমি ক্ষুধিত আমি পিপাঁমিত এতজ্ধগ প্র+ণ 

ধর্দ আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে । শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেজ্দ্রিয়ের মহত 

মনকে মনোময়কোষ বল। যায়, এই মুনোময় কোষঘার! অসন্দিগ্ধ অ+আর 

দংশয়বিশিষ্টত1 অধ্যাম হয় । এবঞচ এ পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞান 

ময় কোঁব বলিয়। অভিহিভ হয়, এতদ্ৰারা' আমি কর্তা আমি ভোঁদা ইত্যাদি 
রূপ বুদ্ধিধর্দ আআঁতে আরোপিত হইয়া! থাকে । আনন্্ময়কোঁষ,কারণ 

' শরীর ( অবিদ্য1 ) এতদ্বারা সামান্য প্রিয়ুমোদ-রহিত আঁতাতে প্রিয়য়োদ 
বিশি্টত1! আরোপিত! হয় ॥। ১৪ | 



আত্মবোধ। *৫৯ 
অ্থনা প্রাপ্তষ্ত পঞ্চকোধ হইতে আঁআঁকে পৃথ্করূপে িবেচন। করিবার 

উপায় কহিতেছেন | | 

বপুস্তযাদিতিঃ কোবৈধুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ | 
£আত্বান মান্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যান্তগ্ু লং যথা || ১৫ || 

যে প্রকীর অবঘাতঘ্ব।র1 ধন্য প্রভৃতির তুবাদি তাগ করিয়! শুদ্ধ তুল 
গ্রভৃতি গ্রহণ কর! যাস, সেই প্রকার যুক্তিকপ অবধাঁতদ্বারা আআ র দেহাঁদি 
কোধরূপ তুষাদিকে পরিত্যাগ করিয় বিশুদ্ধ আত্মতন্ভুকে বিবেচনা করিবেক । 
নেযুক্তি এইরূপ, এতদ্দেহ আআ নহে যেহেতু ইহা জড় সুতরাঁৎ অনিত্যপদ্র্থ 

, অর্থাৎ উৎপত্তির পুর্ধে ও মরণের পরে তাঁহার অভাব হয় । এবং এতৎ প্রা ণ 
মমুহও আজ" নহে যেহেতু বায়ু হুতরা'ৎ জড়পদার্থ। অপর এতৎ মনও আত! 
নকে যেহেতু কাঁমক্রোখাদি বৃত্তির! তাহার বিকার জগ্মে। এবং বুদ্ধিও আত্ম 
নহে যেহেতু তাহা নুশুপ্তিকালে স্বকীয় কার্ণীভূত অবিদ্যাতে লয় প্রাপ্ত হয় 
সুতরাং প্রলয় উত্পস্ত্যাদি অবস্থাবিশিষ্ট প্রযুক্ত বুদ্ধিকে কোনক্রমে আত্ম! 
বল যাইতে পারে ন1।.এবং আনন্দময় কোষকগ কারণশরীরঙও আত্মা, নতে 
যেহেতু তাহা নমাঁধিতে নীল হয় সুতরৎ ক্ষণৰিধংশী । অতএব এতগ পঞ্চ 
কোধহইতে ভিন্ন ও তদ্বিগরীত লক্ষণাক্রান্ত অখণ্ড চিদানন্দ আত, শব্দের 
বাচয হয়েন | ১৫ || 

আত্মার গঞ্চকো-বিলক্ষণতা উক্ত করিয়! অধুনা তাঁহার সর্ধগতত্ব বিষ- 
মক আঁশঙ্ক।পরিহাঁর করিতেছেন । 

সদা সর্বগতোপ্যাআ। ন.সব্ধত্রাবভাসতে। 

বুদ্ধাবেবাবভ'সেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিস্বব || ১৬গ। 

যে প্রকাৰ-স্র্যাদির প্রতিত্বশ্ব কোন মলিন বন্তে প্রকাশিত ন! হইয়া 
জলাদি স্বচ্ছ বন্ত্ুতেই একাশিত হয় সেইরূপ আংস্বতন্ত সর্বগত হইলেও সর্জন্ধে 
গ্রকাঁশিত হয়েন নঞ্রকাঁরণ বুদ্ধিব্যতীত অবিদাাকপ্পিত অন্যান্য সর্ধবপদার্থই 
মলিঙ্ম অতএব তাহ! কেবল বুদ্ধিতেই প্রতিভাঁসমাঁন হয়।। ১৬ || 

অণুনা আত্মার প্রভূম্ব_ ও সর্সাক্ষিত্ব নিরূপণ করিতেছেন। 

দেহেন্দ্িয়ধনো বুদ্ধি প্রকৃতিভ্যোবিলক্ষণং | 
তছুত্তি সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্বানং রাজবছ সদা || ১৭ || 



৬০, আত্মবোধ। 
ষে প্রকার রাজার ক্ষমত দার] ক্ষমভাপনম্ন রাজপুরুষের যে সকল কর্ম করে 

তাহাতে একমাত্র রাজা রই প্রভুত্ব থাকে, সেই প্রকার দেহে্দ্রিগাপিগ্র্ণ যে 
সমুদাঁয় বাযাপার সম্পন্ন ররে তাহাতে কেবল আ'ত্বারই একমাত্র প্রতুন্ব আছে 

আত্ব। ন। থাকিলে তাহার। কেহই স্বম্ব বাঁপারে ক্ষমতাঁপন্ন হইতে পারে 
না। অতএব আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি ও গ্রকৃতি এতৎ 
সমন্ত হইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ও এ সমস্ত বিষয়ের নান্সিত্বরূপ জ্ঞান 
করিবে ॥॥ ১৭ || ১, 

অধুন। আতর কর্তৃত্ব 'শূন্যত| বর্ণন। করিতেছেন। 

ব্যাপৃতেঘিল্দিয়েম্বাত্ব! ব্যাপারীব! বিবেকিনাং | 
দৃশ্যতেহভ্রেঘু ধাবগুনু ধাবনিৰ যথা শশী || ১৮ || 

যে প্রকার মঘসমুহ খাঁবমাঁন হইলে অজ্ঞলো কের! চন্্রকে খাবমানরূপে 
বিবেচন। করে তদ্রপ জীবের ইন্ড্রিয়সমুহ স্ব ন্ব বিষয়ে বযাঁপৃত হইলে অবি- 
রেকিগণ আন্মতন্ত্বকেই ব্যাপারশলিরূ'পে বিবেচন! করে || ১৮ | 

যদ্দি ধবল ইন্দডরিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাঁপৃত হইলে আকবার প্রভুত্ব কি প্রকারে 
থণকে অতএব কহিতেছেন। 

আঁত্বচৈতন্চমাশ্রিত্য দেহেন্দ্িয়মনোধিয়ঃ। 

স্বকীন্ষার্থেঘু বর্তীন্তে সূর্যযালোকং যথা! জন1ঃ || ১৯ || 

যে প্রকার লোকসমুহ সুযের আলোককে আশুয় করিয়া শ্বীয়ৎ কার্ষে 
প্রবস্ত হয় সেই প্রকার আত্ম চতন্যকে আশ্রয় পুর্বরক দেহেক্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি 
ইহার! স্ব প্ব বিষয়ে প্রবুস্ত হইয়া থাঁকে ॥ ১৯ | 

যদি বল দেহেন্দ্িয়াদি আত! ন| হইলে আমি স্বংল আম্মি কৃশ আমি 
করি এরূগ ভান কেন হয়। অতএব কনিতেছেন। ৬. 

দেহেন্ডিয়গুণান্ কর্মাণ্যমলে স্চিদাত্মনি ? 
অধ্যস্ততেহবিবেকেন গগণে নীলতাদিবু | ৯০ | 

যে প্রকার প্রকৃত তত্বের অজ্ঞান বশতঃ মেধশুন্ঠ নিণ্মল আকাশে 
মীলত্ঁদির অরোপ হয় তক্রপ জ্ঞানন্বরূপ আক্াতেও অবিবেকদ্ব'রা, দেহে. 
জিকির ৭ ও বর্মামকল আরোপিত হইয়! থাকে ॥ ২০ ॥ 



আত্মবোধ [ ৬১ 

অজ্ঞানাগ্লানসোপাধেঃ রতৃতাীনি চাজজনি। 
'কণ্পাতেংস্বগতে চত্ডে চলনাদির্ঘথাস্তসঃ || ই১ |] 

যে প্রকার জলমধ্যে প্রতিবিশ্থিত চন্দ্রমগ্ডলে জলের চলনাদি কল্পিত ক্য় 
অর্থাৎ দৃযপ্রকার জল আন্দোলিত হইলে তন্মখ্যস্থিত চন্দ্র প্রতিদিস্বও সচঞ্চল্প 
হয়, সেই একার অজ্ঞানহেতু অন্তঃক্লরণোপাখির কর্তৃত্বারদ আতআতে ক- 
ল্পিত হইয়] থাঁকে || হ১।। 

অধুন। অন্তঃকরণধর্মা রাঁগেচ্ছাদির অনাত্বধর্মাত গ্রতিপাদন করিতে- 
ছেন্। 

রাগেচ্ছ! সুখছুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ততে 
নুষুণ্তো নাস্তি তন্নাশে তক্মাছ,দ্ধেন্ত নাতনঃ।| ২৭ | 

যেহেতু মনুষ্যাদির জণগ্রৎ ও শ্বপ্প ,এতদুভয় অবস্যীঁতে বুদ্ধির বিদ/মানতা 
গ্রযুক্ত অনুরাগ ইচ্ছ। ও আখ দুঃখ গু ভূভি সকলই থাকে কিন্তু *সুষপ্তিকালে 
জীবের বুদ্ধি স্বীয় কারণে লয় প্রাপ্ত হইলে প্রস্তাবিত সুখ ছুঃখাঁদি কিছুই 
থাকে ন1, অতএব তৎ সম্ভুহকে বুদ্ধির গুণ বলিয়! জানিবেন ; আ'াঁর ৭ 
নভে হহ।। 

অধুন1 আঁত্বার, স্বরূপ বর্ণনদ্বার। পুর্ধোক্ত বাকাকে ছু কর্রিতেছেন। 

প্রকাশোহর্বন্ত তোয়স্ক শৈত্যমাগের্থোফ্তা | 

স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দ নিত্য নিম্মীলতাআনঃ 11 ২৩ ॥ 

যেপ্রকার সুযেশর শ্বভাবংপ্রকাশ, জলের স্বভাব শীত দত্। ও অগ্নির স্বভাব 
'উষ্ণতা নেই, প্রকার আত্মার শ্বভাঁব সঞ্তা জ্ঞান আনন্দ ও নিত্য নির্দালতী 
বলিষ গ্রসিদ্ধ মাছে ॥॥ ২৩।। 

যদি বল আত্মার সস্তা জ্ঞান আণন্দাঁদি ভিন অন্য কোন ম্বভাঁব ন| থা- 
কিলে « আমি জানি +, এই বাকো জ্ঞানের আমি » এইরূপ অভিমানা- 
বগা হিত| কি হেতু প্রতীতি হইয়। থাকে । অতএব কহিতেছেন | 

আত্মনঃ স্মজ্চিদংশশ্চ বুদ্ধে ₹ “ভ্তিরিতিছয়ং । 
সংযোজ্্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্তৃতে | ২৪ ॥ 



৬২ আত্মবোধ। 
জীব, আত্মার সচ্চিদংশ অর্থাৎ সভাত্বক জ্ঞানংশ এবং বুদ্ধির বত্তিরূগ 

অভিমান এই দুই পদ্দার্থকে অবিবেফহেতুক সংযোগ করত « আমি জানি” 
এই বাক্য কহিতে প্রবর্ত হয়।॥ ২৪ ॥ 

আজনোবিক্রিয়। নাস্তি বুদ্ধেক্বোধোনজাত্বিতি | 
জীবঃ সর্ধয়লং জ্ঞাত্ব! জ্ঞাত ভ্রষ্টেতি মুহাতি | ২৫ 11: 

অপিচ আত্মার|বি“ত্রয্। নাই ও বুদ্ধির জ্ঞান নাই কিন্তু জীব এ উভয়কে 
মিলিত জানিয়। আপনাকে জ্ঞাত ও দ্রষ্টা ভাবিয়! মুগ্ধ হয় || ২৫ ॥ 

: যা বপ জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তুস্বাদি সমুদায় আবিছা। কল্পিত হইলে 
২সারাদির ভয় কিঃ অতএব কহিতেছেন । 

রঞ্জুসর্পবদাত্মানং জীবোজ্ঞাদ্থা ভয়ং বহেশু। 
নাহুং জীবঃ পরাজ্েতি জ্ঞাসঞ্চেনির্ভয়োভবে || ২৬ || 

যেগ্রকার অনিবিষ্ত অন্ধসারস্থিত রজ্,খণ্ডে পুরুষ বিশেষের হঠাৎ সর্প 
বলিয়! বোধ হইলে বিবেচনাদ্বারা যাব তাঁহার যথার্থ তত্ভু অববোঁখ ন| হয় 
তাৰ মানসিক ভয়ের নিরুন্তি হয় না, সেই প্রকার অভগযম্বরূপ আআ'তে 
জববন্ধ আরোপিত হষ্টলে সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয়, পশ্চাঁ ততুমস্যাঁদি মহাঁ- 
বাক্য দ্বার। সে খখন জানিভে পারে যে আমি জীব নহি কিন্তু পরমাআ তখন 

সেই পরমাত্বতন্ব জাঁনহেতু তাঁহার কম্পিত জীবত্বের বিনাঁশ হইলে সুতরাং 
ভয় থাকে না।। ২৬ ॥। 

যঙ্দি বল 'সচ্চিদানন্দন্বরূপ আত্মা যদি দেহমধ্যে আছেন তৰে কি 
নিমিভে ভাহাকে জানিতে পারা যায় না, অতএর কহিতেছেন। 

আঁত্মাবতাসয়ত্যেফে? বুদ্ধযাদীনীন্দ্রিয়াণি হি 

ীপোঘটাদিবৎ স্বধআ্ৰা জড়ৈস্তৈন্নাবভাস্ততে || ই৭ || 

যে প্রীকাঁর প্রজ্মলিত গ্রদদীপ ঘটাদি'সমুদায় বন্তকে প্রকাঁশ করে কিন্তু 
ঘটাদি বন্তরুহ প্রদ্দীণকে প্রকাশ কারিতে গাঁরে ন1॥ জেই প্রকার আআ 
জীবের বুদ্ধি ও ইন্ডরিয় প্রভৃতি সমুদাক়্কে প্রকাঁশ করেন কিন্তু জড়ম্বভ।ব্ উক্ত 
বুদ্ধীব্বিয়দিদ্বারী জিনি প্রকাশিত হয়েন লা || হ৭ || ৃ 



অআতবোধ। ৬৩ 

স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা। বোধবপতয়াত্মিনঃ | 

নদীপন্ঠান্যদীপেচ্ছ। যথা স্বাত্মপ্রকাশনে || ২৮ ||. 

আগ্লীচ যে প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপের অবয়ব প্রকাশের নিমিত্তে অক্ট 
দীপের অপ্রেঙ্গ! করে না, সেই প্রকার আআার স্বরূপ ,জানিবার নিমিত্তে 
জ্ঞানান্তরের প্রায়ৌজন নই যেহেতু আজ! স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন | ২৮ ॥ 

অধুন। আঁঅতন্ত্ জ্ঞানলাডের উপায় কহিতেছেন | 

নিধিধ্য নিখিলোপাধীম্সেতি নেতীতি বাক্যতঃ। 

বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈে জরবাত্মপরমাতনোঃ 11 ২৯ || 

ইহা আআ! নহে, ইহা আঁআ' নহে, এতজ্ঞপে আঁআর পুর্ববোক্ত দেহেল্দি 
যাদি সমন্ত উপাধিকে নিষেধ করিয়। ততত্্মসি অর্থাৎ সেই পরুমাঁ! তুমি 
এইট মহাবাকাদ্বারা সমন্ত নিষেধের অবধীভুভ জীবাআ্ার সহিত পরমাআর 
এঁক]কে জ্ঞাত হইবেন 1| হ৯।। 

আবিদ্ভকং শরীরা দিদৃশ্টং বুদ্,দবত ক্ষরং | 
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রন্দেতি নির্মালং || ৩০ || 

অবিদ]ানির্টিত শরীরাদি ছৃশ্থ অর্থাঁৎ জ্রেয়পদার্থ সকল জলবুদধ ঘ তুলা 
নশ্বর কিন্তু ইহ! হইতে বিরুদ্ধ লক্ষপাত্রান্ত নির্মল ব্রহ্ম পদ খুন্বদূপ «“ আমি, 
এইকপজ্ঞান করিবে | ৩০ ॥ 

দেহনন্যত্বান্নমে জন্মজরাকাশ্তলয়াদয়ঠ। ূ 

শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গোনিরিজ্দ্রিয়তয়। ন চ || ৩১ || 

যেহেতু আমি দেহহইতে ভিম্ন অতএব আমাঁর জন্ম জর! কৃশত1 বা লয় 
গ্রভৃতি নাই এবং ইন্ডিয় 'শৃন্যতাহ্তু,শব্দ স্পর্শ রূপ রম গন্ধ এই সকল 
বিষয়ের দহিত আমার সম্বন্ধও নাই ।)» ৩১ ॥ 

অমনভ্ত নন মে ছুঃখরাগদ্বেষয়া দয়. | 

অপ্রাণোস্থমনাওঃ শুত্র-ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ || ৩২ 1 



৬৪ আঅআবোধ। 

এবঞ্ আমার মলঃশৃহিভ। প্রযুক্ত রাঁগ দ্বেষ ও ভয় প্রভৃতির সভ্ভাঞ্চনাই যে 
হেতু শ্রতিতে আত্ম! অপ্রাণ অমন] ও স্বচ্ছ এই প্রকার শাসন ছুই হয়| ৩২, 

নিগুণোনিস্থি য়োনিত্য নির্বিকথ্পণনিরীনঃ1 
নির্বিকারে!নিরাকারে নিত্য মুক্তোহস্মি নির্মল; 1; ৩৩ ॥ 

ফলতঃ আমি যে পদার্থ তা নিগ্ডণ ও নক্ফ্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্পর হত 
€ও নিরপীন অর্থ অবিদ। মালিন্যবজ্জিত ও বিকারৰিহীন ও আকারশুন্য 
ওবং নিতামুক্ত ও নির্মীলন্বরূপ || ৩৩ ॥| 

অহমাকাঁশবৎ সব্ববহিরন্তপীতোহচ্যুতঃ | 
সদ! সর্বসমঃ শুদ্ধোনিঃসঙ্গেো নির্বালোইচলঃ || ৩৪ || 

আমি আকাশের মায় সকল বস্তর বাহ ও অন্তর্গত এবং চ্যাতিরহিত ও 
সর্ফকাঁলে সকল বস্ততে সমভাবে স্থিত অথচ শুদ্ধ ও নিঃসক্ এব মালিন্ র- 
রি ও অচল অর্থাৎ স্বরূপ ব1 স্বভাবহইতে চলিত নহি ॥ ৩৪ ।। 

নিতান্ুদ্ধ বিমুক্তিকমখণ্ডানপম দ্বয়ং | 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং হয পরং ব্রন্মাহমেব তত 11 ৩৫ 11 

অপিচ বেদে এক নিত্তশুদ্ধ যুক্তত্বরূণ ও অদ্ধিতীয় অথপ্তানন্দন্বরূুপ অথচ 
ল্য জ্ঞান ও অনন্তপ্বরূপ যে ব্ত্রচ্ধ উক্ত হইয়াছেন তাহাও আমি || ৩৫|। 

অধুন! পুর্বোক্ত আত্মদ্ঞান গ্রক্কানকে উপসহংহরণ করিতেছেন। 

এবং নিরন্তর কৃত্বা ব্রশ্ধোবাম্মীতি বাসনা । : 

ইরত্যবিষ্ঠাবিক্ষেপানি রোগানিৰ রসায়ণং ॥ ৩৬ || 

গ্রাপ্তক্ত গ্রকারে নিরন্তর চিন্ত! করিতেং আনি ব্রদ্ধ এই প্রকার সংস্কার 
জাত হইয়! অবদ্যাবিক্ষেপরূপ সংসানকার্ধা সপ্ভুহাকে হরণ করে যে প্রকার 
পলায়ণ নামক ওষধি রেখগনিচয়তে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৩৬.॥ 

বিবিস্তদেশ আসীমোবিরাগোবিজিতেন্টিয়ঃ। 

তাবয়েদেকমাত্মানং তম্নন্ঞমন নামী? || ৬৭ || 



আতবোধ। ৬৫ 

নিজ্নস্থানে উপবেশনপুর্ধক বিষয়ভোগাঁদিতে “অনুরাঁগশৃহ্ঠ ও জিতে- 
ভ্ডিয় হইয়। অন্য বুদ্ধি পরিত্যাগ পুরংমর সেই অন্তরহিত্ত এক আত্মাকে 

“ভাঁবন! করিবে। ৩৭ &. 

'আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্থং প্রবিলাপ্য ধিয়। সুধীঃ | 
“ভাঁখয়েদেকমাত্মানং নির্দালাকাশবত সদা || ৩৮11 

সুধী ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বার! ছৃশ্ঠামান বস্তসন্ুহকে আত্বাতে লয় করিয়া নির্মল 
আকাশের নায় একমাত্র আআাকে সব্বদ! ভাঁবন। করিবেন || ৩৮ || 

অধুনা নির্কিকল্প সমাধি কহিতেছেন। 

বপবর্ণাদিকং সর্বং বিহায় পরমার্থবিৎ | 

পরিপুর্ণচিদানন্দ স্বকপেণাবতিষ্ঠতি || ৩৯ || 

পরমার্থজ্ঞ" ব্যক্তি সমুদয় বস্তর রূপ বর্ণাদি পরিত্যাগ করিয়া পরিপুণ 
জ্ঞানানন্দশ্বরূপে অবস্থিতি করিবেন || ৩৯ || 

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়তেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে | 

চিদানন্দ স্ববপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেৰ হি || ৪০ || 

পরমাক্াতে জ্ঞাত! জ্ঞান ও জেয় এতদ্রেণ প্রভেদ ন থাকাতে মনোদ্বার 
কেহ তাহাঁকেগজাঁনিতে সক্ষম হয়েন না কিন্তু তিনি জ্ঞাঁনাঁনন্দস্বরূপ.হেতু 
স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত হয়েন ॥ ৪০ ॥ 

'এবমাত্বারণৌ ধ্যানমথনে গগততং কৃতে | 
উদ্দিতাবগতির্জ 1ল। সর্ববাজ্ঞানৈদ্ধনং হে ||,8১। 

এবস্প্রকাঁর আআরূপ অগ্নিজনক কাষ্ঠে সর্বদা ধযাঁনরূপ মথনক্রিয়। 
করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি উদ্দিত হইয়। সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ 
করে ৮৪১ ॥ 

আরুণেনৈৰ বোধেন পুর্ববস্তৎ তিমিরে হতে | 
, তত -আবিতর্বেদাস ্বয়মেবাংশুমানিব || ই? 

(৯) 



৬১৩ . আজআবোধ্। 

যয যেপ্রকাঁর উদয়ের পুর্বে স্বকীয় কিরণের অরুতাছারা তমোনউ 
করিয়। পশ্চাঁৎ উদয় হয্েল সেই প্রকার জ্ঞানচ্ছটাদারা অজ্ঞান-তিনির বি- 
নাশ করিয়! তদনন্তর স্বয়ং আআ আবিভূত হয়েন || &হ || 

যদি বল প্রাপ্ত আআ'র পুনঃ প্রাপ্তি কি প্রকারে সঙ্গত। হয় অত্র কি- 
তেছেন।, 

আত্মাতু সততং প্রান্তোপ্য প্রাপ্তব্দবিদ্যয়া | 

তন্নাঁশে প্রাপ্তবড়ীতি স্বকণ্তাভরণং যথ111 ৪৩ 

যে প্রকার কোন ব্যক্তির স্বকীয় কগ্স্থিত আভরণ ফোন কাঁরণ বশতঃ 
বিম্মৃতি হইলে তগকাঁলে তৎসম্বন্ধে তা! অগ্রান্তবৎ বোধ হয় পশ্চাৎ ভ্র- 
মীন্তে মরণ করিয়! প্রাপ্ত রস্ত্রর পুনঃ প্রাপ্তি বিবেচনা! করে তদ্রপ আত্ম-. 
তন্তু নর্বদ! প্রাপ্ত হইয়াঁও অবিচ্যাহেতু অগ্রাণ্ডের চ্টাঁয় হয়েন কিন্তু সেই 
অৰিদ্যার নাঁশ হইলে তিনি পুনঃ প্রাশ্তবৎ ভাসমান হইয়। থাকেন || ৪৩ ॥ 

যছি বদ আত্মতন্ত সর্ধদ। প্রাপ্ত হইয়াও অপ্রান্তের ন্যয় কেন হয়েন, 
অতএব রৃহিতেছেন। 

স্থ(ণোৌ পুরুষবভযান্ত্যা কতা ব্রদ্ধণি জীবতা। 
জীবস্য তাঁত্বিকে বপে তশ্মিন্ দ্বষ্টে নিবর্ততে | ৪৪1 

যে প্রকার অন্ধকারাচ্ছন্ন রজন্ীতে কোন মনুষ্য রান্তিদারা স্থাখুতে 
( মুড়াঁগণছে ) পুরুষ বুদ্ধি করে পশ্চাৎ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে পুরুষ 
জান রহিত হুয়া স্থাগু বলিয়। তাহার্,বোঁধ জন্মে, সেই প্রকার অবিদ্যাার! 
অঙ্গেতে জীবত্বকৃত হয়, কিন্তু জীবের যাথার্থিক স্বরূপ সেই ব্রহ্মতন্ত্র সাক্ষাৎ 
কৃত হইলেই স্থাধুতে পুরুষ-ভ্রান্তির নিব্ৃত্তির স্তায় ব্রচ্ষেতে' জীবত্বত্রান্তি 
নিবৃস্ভ। হইয়। থাকে ।1 8৪1 ** 

তত্ত্ববপানুতবাহুত্পন্নং জ্ঞানমঞ্জস]। | 

আহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগৃভ্রয়াদিবৎ || 8৫1 

যে প্রকার দিক্তত্বাদি-জান হইবামাত্রে দিগভ্রমাঞ্ছি বিনিষ্ট হইয়। থাঁকে 
সেই প্রকার তত্ত্বরূপ অনুভ্তবজব্য যে জ্ঞান ভাঁহ। অচিরাঁথ « আমি ৪ আ- 

' সার ৭ এতজ্জপ জ্ঞানকে বিনাশ করে।। ৪৫৪ 



আত্মবোধ। , ৩৭ 

অধন। সবিক্প সমাধি কহিতেছেন । 

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্বন্যেবাখিলং জগৎ |. 
একপ সর্বমাআনমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষ! || ৪৬| 

বম্যক *অনুভববিশিষউ যে যোগন তিনি স্বকীয় আআঁতে এই অখিল ' 
হসারকে এবং সমস্ত সংলারে এক আত্মাকে জ্ঞানচক্ুর্ঘারা দর্শন 
করেন || ৪৬11 

আউ্ৈবেদং জগৎ সর্বং আত্মনোইন্যন্ন কিঞ্চন | 
মৃদোযদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাআানং সর্বমীক্ষতে || ৪৭| 

ষেকাঁর স্ৃত্তিকাঁনিম্মিত ঘটশরবাঁদি বস্ত্রতে একমাত্র সৃত্তিকা ভিন্ন অগার 
কোন বস্থ নাই তদ্রপ আঁআই এই সমস্ত জগৎ, আআভিন্ন অন্ধ কোন্ 
পদার্থ নাই এতজ্জপে তত্তজ্ঞ ব্যক্তি সর্ধত্রে পরিপূর্ন একমান্র'আ'আঁকে দর্শন 
করেন ॥ 5৭ | 

অধুন! জীবন্ম)ক্ত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন। 

জীবনুক্তস্ত তদ্িদ্বান্ পুর্বোপাধিগুণাং স্ত্যজেৎ । 
সচ্চিদানন্দৰপত্ৎ ভজেৎ ভ্রমরকীটবহ || ৪৮ || 

তন্বুজ্ঞানি জীবন্ম,ক্ত পুরুষ দেহেন্দ্িয়াদি উপাখির গ্রুর্ধ গু'্সগুহ পরি- 
ত্যাগ কৃরেন এবং তৈলপাঁয়ী (আঁশু-লু1) যে প্রকার প্রগ।ঢ় চিন্তা দ্বার! ভ্রমর 

. কীটত্ব প্রাপ্ত হয় দেই প্রকার ভিনি সর্বদ। ব্রদ্ষচিন্তাবার। মচ্চিদানন্দন্বর- 
পত প্রাপ্ত হয়েন ।। ৪৮ ॥| 

তী্্বা মোহার্ণবং হত রাগিছেষাদি রাক্ষসান্। 
ফোণী সর্বসমাধুক্ত আত্মারামোবিরাজতে ॥ ৪৯ || 

ভগবান শ্রীরাম যেপ্রকার সমুদ্র উল্লুনপুর্বাক রাঁক্ষিমলঘুহকে বিনাশ করত 
নুহাদ অমাত্ সধাছুক্ত হইয়। বিরাজমান ছিলেন সেই প্রকার যোগিব্যক্তি 
মোহল মুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বেষাপি রাঁক্ষসসম্ুহকে বিনাশ করত জ্ঞান বৈরা 
গদি সুহৃদ আমাস্ত নগাযুক্ত অআরাম হইয়| বিরাজ্িত হয়েন | ৪8 



৬৮ আক্মবোধ, 

বাহ্ানিত্য সুখাসক্তিং হিত্বাঅন্ুখনির্বব তঃ | 

ঘটস্থদীপবৎ শঙ্দন্তরেব প্রকাশতে 1॥ ৫০ || 

যোগিঃব্যক্তি বাহা অনিত্ঠয সুখবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়+ 'আঁ- 
' সুখে নিব্র্তি হওত ঘট মধ্যস্থিত দীপ্ঘ প্রভার শ্তায় অন্তরেই প্রকাশহান 
থারেন। ৫৯ || 

উপাধিস্থোপি তদ্ধন্দৈর্ির্লিপ্তোব্যো মবন্ুনিঃ। 
সর্ববিন্মৃচবত্তিষ্কেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ || ৫১ || 

মননশীল ব্যক্তি উপাধিস্থি হইয়াও উপাধি ধর্মঘারা লিপ্ত হয়েন না 
এবং সর্জজ্ঞ হইয়াও গ্ুচবৎ থাঁকফেন এবং সর্ধবিষয়ে আসক্তিহীন' হইয়! বাঁ- 
যুব সিদহ বিচরণ করেন ॥| ৫১1, 

: উপাধিবিলয়ািকৌ নির্বধ্বিত শন বিষে যু ন5 | 

জলে জলং বিয়ঘ্যোমি তেজস্তেজন্ি বা যথা )| ৫২ || 

পাত্রা্দি উপাঁখি বিনষ্ট হইলে থে প্রকার জপে জল আঁকাঁশে আঁদাশ ও 
ভেজে তেজঃ গ্রীবিষ্ট হয় সেই প্রকার মননশীল বাক্তির উপাধি পরমেশ্বরে 
বিলীন হইলে তিনি নির্ধতিশেষ ব্রহ্মপদারে প্রবেশ করেন || ৫২॥। 

যদি বল ব্রজ্মতে তাঁছুশ লয় হইতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে তন, বরণ 
যঠাতে কোনগগ্রকার লাভ ব! সুখ থাঁকে তাঁহাঁতেই লোকমকল পরুস্ত হয়, 
অতএব কহিতেছেন। ঠ. 3 

যল্লাভাক্নাপরে'লাতে! যত্নুখান্নাপরং সুখং | 

যজ্জ্ঞানাস্াপিরং ₹ জ্ঞান হিসিনিনগাররিস ৫৩ ॥. 

বে লাভহইতে অপর ফোন লাত ও যে রা হইতে অপর কোন সুখ 
অই এবং. যে জ্ঞান হইতে অপর কোন জ্ঞান নাঁই তাঁহ'কেই ব্রক্ম বলিয়। 
আবমাঁরণ করিবে। অর্থ।ৎ ব্র্মলান্ড হইতে অপর কোন লাভাদ্দি'গরিষ্ঠ'নতে 
'ফাতা'তা তাহাতে অবশ্যই লোকের গ্ররৃত্ধি হইবে || ৫৩।। 



অতবোধ! ৬৭৯ 

, যদ্ষী। নাপরং দৃশ্য যডুত্বা ন পুনর্তবঃ'| 
যজজ্ঞানা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্দ্দেত্যবধারয়ে্জ || ৫৪ || 

আচ যাহাকে দর্শন করিলে অপর কিছু দ্রষ্টব্য থাঁকে নাও যাহ 
হইলে পুনর্বার আর কিছু হইতে হয়না এবং যাঁছাকে জানিলে অপর কোন্" 
জ্ঞানের আবশ্যক নাই তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়! অবধরণ করিবেন ॥॥ ৫৪ | 

তির্যয গৃর্ধমধঃ পুর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং | 
অনস্তং নিত্যমেকং যৎ তদর্রদ্দেত্যবধারয়েৎ ||৫৬|| * 

এবঞ্চ যিনি তির্য/ক ও উদ্ধাধঃ সর্ধত্র সস্তা জ্ঞান ও আনন্দদ্বারা পরিপুর্ণ, 
অথচ অধ্বিতীয় অর্থাৎ তত্তিন্র অপর কোন পদার্থ নাই এব ংথিনি অনন্ত 
ও নিত্য ও এক অর্থাৎ যিনি ম্বজাত্ীয় দ্বিতীয় বন বজ্ছিত তাহাঁকেই ব্রহ্ম 
বলিয়! অবধারণ করিবেন ।। ৫৫ || * 

অতদ্যার্ত্িৰপেণ বেদান্তৈর্সক্ষ্যতেহদয়ং | 
অখগ্ডাননমেকং যৎ, তদব্রন্ষেত্যবধারয়েৎ || ৫৬ || 

ফলত যিনি বেদান্তবাঁক্যঘার। অতদ্বযাব্বপ্তি অর্থাৎ ইহ! নহে ইহা নহে এত- 
দ্ধেপে সমস্ত প্রপঞ্চ পদার্থ নিষেধ করিয়। স্বয়ং যাহা নিবিঘধা না হয় তদ্রপে 
লক্ষিত হয়েন এবং যাঁহাহইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বন্ত নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ত 
আরনন্দন্বরূপ এবং এক অর্থাৎ যিনি স্বজাতীয় ভেদশূন্য তাঁহাকেই ত্রক্ম ব 
লিয়া জঅবধারণ করিবেন ।। ৫৬ 

অখগাঁনন্দকপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতাঃ। 

্ধাদযাস্তারতম্যন ওবস্ভ্যাননিনৌভবাঃ || ৫৭ || 

সেই অখশা দ্র পরব্রদ্ষের আনন্দলেশকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা 
দেহিগণ বব উপাধির তারতম্য হেতু 8:১০ চির হয়েল॥ ৫৭ || 

তদযুক্তমখিল: বস্তু ্যহারশুর্িত; | 

তম্মাৎ সর্ধগতং ত্রচ্ম গ্ষীরে সপিরিবাখিজ্ || ৫৮11, 



৭,  আত্মবোধ। 
যেহেু সেই ব্রন্ষের,ন হত অখিল বস্তগণ যুক্ত আছে এবং যাবতীয় 

ব্যবহার তদ্দারাই অন্থিভ হইয়াছে মেই হেতু যেপ্রকার ছুদ্ধের সর্ধাংশে ধৃত 
ব্যাপ্ত থাকে সেই প্রকার ব্রক্ষপদার্থ সব্ধ্গন্ত হইয়াছেন | ৫৮ || 

জনণস্থ,লমহু স্বমদীর্ঘ মজমৃব্যয়ং | 
অবপঞচণ বর্ণাখ্যং তদব্রদ্ধেত্যবধারয়ে || ৫৯|| 

যে বন্ধ সুপ্ম ও সকল এবং হুন্ব ও দীর্ঘ এবং জন্য ও বিনাঁশী নহে এবং রূপ 
&$ বণাভিহান বিশিষ্ও নহে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বঝলিয়। অবধাঁরণ করি- 

বেন ॥ ৫৯] | 

যস্ভাঁস! ভাঁস্যতেহ্কাদির্ভস্যেষস্ত, ন ভাস্যতে | 
যেন সর্বমিদৎ ভাতি তদব্রদ্দেত্যবধারয়েত || ৬০ || 

যাহার প্রভাহেতে সুর্যাঁদি জ্যোতি প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং খিনি স্বীয় 
প্রকাশ) হর্ষেযাদিদ্বারা প্রকাশিত নহেন ও যাহার প্রকণঁশহেতু সমব্ত বন্ত গ্রা- 

কাঁশ পায় তাহাঁকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবেন | ৬০ ॥ 

স্বয়মব্তর্বহির্বযাপ্য ভাসয়ন্িথিলং জগৎ । 
ব্রচ্ম প্রক1শতে বন্তি প্রতপ্থায়সপিও্ডবৎ্ || ৬১ || 

যে প্রকাঁর অগ্সি, গ্রতপ্ত লৌহপিঞ্ডের অন্তবরণহ্থে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাঁহাকে 
প্রকাঁশ করত আপনিস্ত প্রকাশিত হয়; সেই প্রকার গ্রহ্মবস্ত সমস্ত পদার্থের 
অন্যর্বাহে ব্যাপ্ত থাকিয়! অখিল মংসারকে একাঁশন পু্ক'স্বয়ৎ গ্রকাঁ- 
শিত রহিয়াছেন || ৬১ ৪ 

অগদ্িলক্ষণৎ ত্রন্ম ব্রদ্ধণোইন্যন্ন কিঞ্চন | 
ব্রজ্ধান্যন্ভাপূতে মিথ্যা থা, মরুমরীচিকা || ৬২1) 

জগৎ হইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত যে ব্রচ্মপদার্থ, তদ্তেম্ন অপর কিছুমাত্র 
হস্ত বাই ভবে সেই ত্রক্ষহইডে ভিন্ন যে কিছু বন্ত গ্রকাশ পাঁয় তাহ জল- 

' শক্ত স্থানে মরীচিকা় জলভ্রান্তির স্যাঁয় মিথ) ॥ ৬২॥ 



আজবোধ। ৭৯ 

দৃশ্যতে জায়তে যন্তদ্ত্রক্ষণোইন্যন্ন বিদ্যুতে | 
 তত্ুজ্ঞানাচ্চ তদত্রহ্ম সচ্চিদানন্দম দ্বয়ং || ৬৩ || 

যেকোন বিঘয় দর্শন বা শ্রবণ করিতেছি তাহ। ্রহ্ম ভিন্ন নহে, কেমন! 
তন্বজ্ঞানহেছু সেই ব্রক্ম সচ্চিদণনন্দ অদ্ব্নরূপে প্রকাঁশিত হয়েন ।| ৬৩।। 

স্ববগং সচ্চিদাআনং জ্ঞানচ্ষু নিরীক্ষ্যতে। 
অজ্ঞানচন্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতৎ ভানুমন্ধব || ৬৪ |. 

জ্ঞানচক্ষুঃ ব্যক্তি সম্ভ| ও জ্ঞানম্বরপ আঁআকে সর্জগতরূপে এ করেন 
অজ্ঞ!নচক্ষুঃ ব্যক্তি তাহ! দর্শন করিতে পাঁরে না যে প্রকার অন্ধবাক্তি স্র্যয- 
কিরণকে দেখিতে পাঁয় না সেইরূপ || ৬৪ | 

অআবণাদিভিরদ্দীঞ্চে। জ্ঞানাগ্রিপরিতাপিতঃ | 

জীবঃ সর্ববমলাম্ম,ক্তঃ স্বর্ণব দেযোততে স্বয়ং || ৬৫ 1, 
যেপ্রকার বহ্কিতগ্ত সুবণ সমুদ্দায় মালিন্য হইতে বিষমুক্ত হয়| উচ্্বল 

কান্তি ধারণ করে সেই প্রকার শ্রারণাদি-দবার! উদ্দীপ্ত জ্ঞানরূপ অগ্নিকর্তৃক 
পরিতাঁপিত হত জীবপদার্থ সমুদায় মল-হইভে মুক্ত হইয়। ছোতমাল 
হয় 8 ৬৫. || 

হৃদাকাশোদিতোহ্াঅবোধভানুস্তমোইপন্ৃশু | 

» সর্বব্যাপী সর্বধারা ভাতি নর্ধ প্রকাশতে || ৬৬ || 

অজ্ঞানরূ অন্ধকাঁর-বিনাঁশকারিি আঁঅবোঁধরপ সুর্যা হৃদয় কাঁশে উ- 
দিত হইয়। সর্জরব্যাপি ও সর্ভ্ধারিরূগ্থে প্রকাশিত হয়েন ও সর্ব বস্তষক 
প্রকাশ করেন || ৬৬ |), 

দিগেদশকালাদ্যন পেক্ষ র্ববগং শীতাদিজন্সিত্য 

স্কখং নিরঞীনং | 

ধঃস্বাত্বতীর্ঘং ভতে বিনিষ্কি,য়ঃ সসর্ব্ববিৎ 
নর্বগতোহমূতো৷ ভব || ৬৭ | 



ণ, আত্মবোধ! . 
যেব্যক্তি দিক্দেশ ওকালাদি অপেক্ষারহিত ও সর্দগত এবং শীতাছি 

ভুঃখাপহাঁরক অথচ নিভ্য সুখস্বরূপ মাঁয়াতীত স্বকীয় আতআরূপ তীর্থকে 
বিশেষরূপে' নিষ্ক্রিয় হইয়া ভজন করে সেই ব্যক্তি সর্ধজ্ঞ ও সর্ঘগত হইয়া 
অস্ত হয়।। ৬৭ ॥ ৃ 

ইতি শ্রীপরমহংস প্লুরিব্রাজকাচার্ধ্য 
শী মচ্ছস্করাঁচার্ধয বিরচিতমাতআবোধ 

প্রকরণং সম্প্ণং | 

শরমহহপ ও পরিত্র।জক সকলের আচার্ধা শ্রীমৎ শঙ্গরাঁচার্যা কর্তৃক 
ৰিরচিত এতদন্ত আত্মবোঁধ প্রকরণ সম্প্প হইল । 

$ 



আত্মষটক। 

স্পট ₹8 ০08০ 

নাহং দেহে। নেজ্দ্রিয়ান্যং তরঙ্গ," 
নাহস্কারঃ প্রাণবর্গে ন বুদ্ধিঃ | 

দারাঁপত্য ক্ষেত্র বিশ্তাদি দুরে, 
সাক্ষী নিত্যঃ গুত্যগাতআা শিবোহং | ১ || 

আমি দেহ নহি এবং ইন্দ্রিয় বা দর্শন শ্রাবণাঁদি ইন্ডিয়-কার্যাও নহি এবং 
অহঙ্কার ও প্রাণ আপন ব্যাল উদাঁন সমান এই পঞ্চ প্রাণ কিস্বা বুদ্ধিও 
নহি? দার! পুত্র ক্ষেত্র বিভাঁদি বাহ্ পদার্থসমূহ দু'রে থাকুক নকলের সাঞ্ষি 
স্বরূপ যে নিত্য গ্রত্যগাক্া অর্থাৎ জবাআর সহিত মিলিত পরমা! নেই 

মঙ্গলম্ববর্ূগ পরমাঁআস্ট আমি হই || ৯ || 

রজ্জজ্ঞান!ভাতি রজ্জ,থাঁহি, 
স্বাত্ম জ্ঞানাদাত্বনে! জীবভাবঃ | 

আগপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জ,$ 

জঁবোনাহং দেশিকো ক্ত্যা শিবোহং | ২1 

ষে প্রকাৰ অকন্ানবশতঃ রজ্জভ/তে সপ্গ্জান হয় তাছুশ সব্রব্যাপি গরমা- 
আতে মন্থধোর জীবত্রান্তি হইয়! থাকে; কিন্থু কোন অভ্রন্ত লোঁকের বাঁকা- 

“দ্বার! সপন্রাঁন্তি বিনষ্ট হইলে যে প্রকারু সেই রজ্জ/কে যথার্থ রজ্গর, বলিযী। 
বোধ হয় তঞ্জ্রপ 'গুরুব'ক্যদ্বারা অজ্জান বিনষ্ট হইলে আঁমি জীব নহি কিন্ত 
নেই মঙ্গলম্বরূপ পরমাআ। বলিয়। জীবের বোধ হইয়। থাকে ॥ হ।। 

মত্তোনীন্যৎ কিঞ্িদস্তীহ বিশ্ব 
সত্যং বাহ্ং বস্ত'মায়োপ ক্রিগ্তং। 

আদর্শান্তর্ভাস মানস্য তুল্য, 
মধ্যদ্বৈতে ভাতি তল্মাচ্ছিবোহং৭| ৩ || 

(৯১১) 



৭8. আত্মষটক! ৃ 
এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্বসংসাঁরে একমাত্র আমাতির আঁর কোঁন পদার্থ 

নাঁই তবে যে মায়িক বাহ, বন্তসমূহ সত্যপদাঞ্থের স্ায় দু হইতেছে তাহা 
ক্ষেবল দর্পণান্তগণত প্রতিবিস্বের ম্যায় মায়াকল্পিত বলিয়। জানিবেন। ফলতঃ 
যেহেতুক একমাত্র অধৈতন্বরূপ আমা'তেই সেই সমস্ত দ্বৈতবস্ত্ গ্রকীশিত হই- 
তেছে অতএব আমিই সেই মঙ্গলম্বরূপ পরমাঁআ। || ৩।। 

আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্য সত্যং, 

সত্যজ্ঞানানদ্দ ৰপে বিমোহা্ড | 

নিদ্রামোহাহ স্বপ্নবন্তক্ন সত্য 
শুদ্ধঃ পুর্ণ! নিত্য এক শিবোহং || ৪ || 

যে প্রকার নিদ্রাোহবার। ম্বপ্েতে নাঁন। গ্রকার অসত্য পদ্ার্থগ সত্যের 
হ্যায় ভাসমান হয় তদ্রপ মায়ামোহ্ছাঁর। সেই সচ্চিদানন্দ-ন্বরূপ পরমাআতে 
এই মাক্সিক বিশ্বমংসার সত্য বস্তুর হ্চায় , প্রকাশিত হউতেছে। ফলতঃ যেহে- 

 ভুক মোহাদিশুন্ঠ সর্ব)াঁপি একমাত্র পরমাআই সত্য পদার্থ হয়েন অতএৰ 
আমাহুইতে অভিনব প্রযুক্ত আমিই সেই মজলন্বরূপ পরমা || ৪ ॥ 

নাহং জাঁতোঁ ন প্ররৃদ্ধো ন নষ্টো, 
দেহস্োক্তাঃ প্রারুতাঃ সর্ধর্মাঃ | 

কর্তৃত্বাদি চিন্বায়স্তাস্তি নাহ 
কারন্তৈব স্থানে! মে শিবোহং || ৫ || 

আমি কখন জাত বৃদ্ধ অখবা সৃতও হই নাই কেনন| জন্ম জর] মৃতু এই 
তিন অবস্থা এই. পাঞ্চভোৌতিক দেহেরই হয় তাঁহ্খকে প্রাকৃতিক ধর্ম বলিয় 
জানিবেন। বিশেষতঃ সমুদায় কর্তৃতার্পি শক্তি যেহেতুক সেই চেতনময় 
আআরই আছে জীবত্বরূপ অহঙ্করের নাই অতএব জীবত্ব ভ্রান্তি বিন 
হওয়াতে আমিই সেই মঙ্গলম্বরপ পরমাতআ1 1 ৫ ॥| 

নাহং দেহে। জন্ম ঘৃত্যুঃ কুতোমে, 
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎ পিপাসে কুতোমে | 

নাহং চিত্তং শোকমোহে কুতোমে, 
নাহৎ কর্তা বদ্ধ মোক্ষৌ কুতোমে || ৬ || 



আটক! ৫. 
আমি দেহ নহি সুতরাং আমার জন্ম মৃত্যু কিরূপে থাঁকিবেক ? আমি 

প্রাণ নাহ অতএব আমার ক্ষুৎপিপাঁস। কিরূপে হইবে? আমি চিত্ত নহি 
সুতরাং আমার শোক মোহ থাকিবার বিষন্ম কি? আমি কর্তা নহি অত- 
এব আঞ্ার বন্ধ মোক কিরূপে অন্ভব হইবে ? ৬ )। 

“ইতি শ্ীমৎ পরমহংস পরিব্র।জ ঙ্াঁচা্য। শ্রীমচ্ছঙ্করাচা্যয বিরচিত 
আত্মষটক গ্রন্থ সমখপ্ত হইল । 

কাকী ছুটির 



অথ বেদান্তর্গত নিরালক্ষোপনিষদ । 

শাহানা সারার 

ভরদ্বাজ উবাচ । ভরদ্বাজ মুনি কহিয়াছিলেন। 

১। প্রশ্ন । কিং ব্রক্ষেতি । বর্ম কি? 

ব্রন্ষোব+ছ। ব্রহ্ম! কহিয়াছিলেন। 

উত্তর | অচিন্তযোপাধি বিনিমুক্ত মনাদ্যন্তং-শুদ্ধং শীম্তং নিগু গং নির 
বয়বং নিত্যানন্দং অখট্করসং অস্থিভীয়ং চৈতন্ঠং ব্রহ্ম । 

অসার্থঃ ৷ অচিন্তেযো পাখি বিনিমুক্ত (ঈশ্বরীয় মায়ারত নহেন ) আদ, 
স্তরহিত, দ্ধ ( কর্তৃত্বাদি অহস্কারশূন্ঠ ) শান্ত (রাঁগঘেষা্দি রহিত) নিপুণ 
(সত্ব রঃ তমে। গণ ত) নিরবয়ব €(শরীররহিত )নিত্যানন্দ € ভুঃখসস্তিন্ন 
লুখস্বরূণ ) অখইৈকারম (নিত্যুদুখ নিত্য জ্ঞান্খদির কখনই খণ্ডন নাই ) 
অদ্বিতীয় ( দবতীয়ঁহত ) এই সকল বাঁকোর দ্বার! যে চৈতন্য অনুভূত হয়েন 
ভিলিই ব্রদ্ধ । 

»প্রশ্থ। কি সবলং ব্রহ্ম । সবল ব্রক্ধ কি? 

উত্তর | অন্যজ্ঞাতমহ্দহঙ্কার পৃথিব্যপ্ তেজে! বায্াকাশাতআক তেন 
ক্বহজপেণাগুকোঁষেণ কর্মী জ্ঞানার্থ রুপতয়া ভাঁমমানং সকল শক্তএাপর্ং- 
কিভং সবলং ব্রহ্মু। 

অস্যার্থঃ। প্রন্কৃতি জীবাআ। মহন্তত্ব অহঙ্ক।রাদি পৃথ্থিবী জল অগ্নি বায়ু 
আকাশ এবং নান কর্ম ও নান জ্ঞানরূপে প্রকাশিত নর্বশক্তিবিশিট, যে 
অনিরহৎ ব্রক্মাণ্ড তাহাই সবল ব্রক্ম 

৩ প্রশ্ন। ক ঈশ্বরঃ। ঈশ্বর কে। 

উতর |ক্রট্ষেব সপ্রককৃতি শ্াভিলেশমাশ্রিতা লোকান্ ১ছৃষ্টান্র্যানিত্বেন 
 প্রবিশ্ঠা ব্র্মার্দীনাং বিঘাদীজিয নিয়নুত্বাদীশ্বরঃ। 
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অস্যার্থঃ। ব্রহ্ষই স্বয়ং নিজ প্রকৃতি শক্তির ,লেশফে আশ্রয় পূর্বক 
সকল লৌক দৃষ্টি করিয়া! অন্তর্বামী (অন্তরে গমন করিব) এতদ্ত্রপ চিন্ত!- 

“নন্তয সকলের হৃদয়ে প্রবেশপু পক ব্রন্ধাদি জগৎস্থ যাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধিপ্র- 
ভূতি ইন্সরিযগণের ছিয়ন্ত। যিনি তিনিই ঈশ্বর । 

৪ গ্শ্ন ।'কো| জীবঃ | জীব কে। , ৰ 
উত্তর । ব্র*ঙ্গব ব্রহ্ম! বিদুধ বিশ্বেশেন্্রাদি নামকরণ ারাহমিত্যধাসৰশাঁৎ 

মূল জীবাঃ সোয়মেকোপি দেহাছৎ ভেদবশীদহুশ। বহবে। জীবাঃ। 

অস্যার্থঃ। ব্রক্ষই শ্বয়ং ব্রক্ষ। বিষ শিব ইন্দ্রার্দি নামরূপ দ্বার অহঃ 
'( চত্ুমুথ রক্তাঙ্গ ব্রহ্ম! আমি, চতুর্ৃন্ত শ্যাঁমান্গ বিঃ আমি, পঞ্চমুখ শ্বেতাঙ্গ 
শিব আমি ও সহত্রচক্কু গৌরাঙ্গ ইন্দ্র আমি) এইরূপ রা ৪ অর্থাৎ 
এভদ্রগ চিন্তাঁযুক্ত হইলেই স্থুল জীব হয়েন। জগতের ন্তানাদেহে নানা অহ. 
হ্কার বশে নান! জীব ফেই একমাত্র স্তল জীবেরই অংশরূপে প্রকাশ পাই 
তেছে। 

৫ প্রশ্ন । ক! প্রকৃতিঃ। প্রকৃতি কে? 

উত্তর । ব্রহ্ষণঃ সকাঁশাৎ নানাঁবিখ জগন্িচিত্র নির্দাণস মার্থ। বুদ্ধিরূপ' 
ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ | ৃ 

অস্যার্থঃ | ব্রহ্ম হইতে জগতের নানাবিধ যে বিচিত্র নির্মাণসনর্থ! বদ্ধি- 

রূপ! ব্রদ্ষশক্তি তিনিই প্রকৃতি । . 

৬ প্রশ্ন। কঃ পরমাতআ'ঃ। পরমা অ' কে। 

উত্তর। দেহাদ্ধেঃ পরম্মাৎ ব্রন্েব পরমা] | 
রি ১ 

'অস্যার্থঃ | দেহাঁদি যাবতীয় মাঁযিক বস্তর ততীভ যে ব্রহ্ম তিনিই পর. 
মাত । 

৭ প্রশ্ন । কেত্রদ্ষাছাঃ | ব্রন্মা্দি ইহান। কে. 
উত্তর । সব্রচ্ধ। সশিবঃ সোক্ষরঃ স)ইন্দ্রঃ স বিষ স রুদ্রঃ তৎ মনঃ স সুর্যাঃ 
স চঞ্জসাঃ তেখুর'ঃ তে পিশাচাঃ তে জীব'ঃ তা শ্রিঃ তে পঞ্জাদয়ঃ তদিতর 

লর্ব্দমদহ ব্রচ্ষণে! নাস্তি কিঞ্চন। 



৪ নিরালঘ্োপন্িষদ। 
অর্থাৎ সেই ব্রক্ষ ই স্বম্বরূপে প্রকাঁশমান ব্রক্ষ। এবং তিনিই শিব, তিনিই 

পরমা, তিনিই ইজ, তিনিই বিষুই, তিনিস্ট র্ন্জ্ঃ ভিনিই মনঃ)' তিনিই 

সুর্যয, তিনিই চন্দ্র, তিনিই সকল দেবতী1, তিনিই সকল পিশাচগণ, তিনিই 
সকল জীব, তিনিই লন্মীঃ তিনিই পশ্বাদিসমুহ, তিনিই সকল ব্রস্ত। এই 
জগতে ভ্রক্ষের অতিরিক্ত বন্ত কিছুই চা | 

৮ প্রথ্থ। ক! জাতিঃ | অর্থাৎ জাতি কি। 

উত্তর | চর্মমরক্তবস মং মজ্জ।ছি খাতুনীতূক্তানি জাতিরাত্মনে। ব্যব. 
হুয়োপকল্পিতা ও 

অর্থাৎনর্ঘা রক্ত বস। মাংস মজ্জ। আসি শুক্র এই সপ্তধাতু-নির্মিত দেহে 
লৌকিক ব্যবহারের নিমিস্ত জীবাত্মার জাতি কল্পন! মাত্র । 

»প্রশ্ম। কিমবর্মা | অর্থাৎ অকর্্ম কি। 

উত্তর। ইন্দ্রিয় ক্রিয়মাণং জবাহ্কারাকার ইত্যধ্যাত্ব নিষ্ঠতয় তল্তৎ কর্ধ 
অবর্দ্মা॥. 

অর্থ সনুঙায় কার্য ইঞ্রিয়গন করিয়। থাঁকে আমর কিছুই.করি ন1 
এত্দ্রপ পরমা1অনিষ্ঠচিন্ত ব্যক্তির কৃত যে কর্ম তাঁহাঁই অকর্মা । 

১০ প্রশ্ন 'কি২ কর্ম । অর্থাৎ কর্ম কি । 

উত্তর । কর্তৃত্ব ভোৌঁস্ডুত্বাহঙ্কাঁর স্বরূপ বন্ধনং জন্মাদি কর্ম নিত্য নৈমি- 
স্ধিক যাগাঁদি ব্রত তপোবদানেখ টি জি যু তৎ কর্মী । 

* অর্থাৎ আমি কর্তা আমি ভোক্তা! এতদ্ধপ অহঙ্করস্বরূণ যে বন্ধন; তা-. 
হার কারণ এবং 'জন্ম মৃত্যুর কারণ নিত্য নৈমিত্তিক যাঁগ ব্রত 'তপস্য| দান 
ইত্যাদি কর্দ্দেতে যে ফলের অনুসন্ধান ভরহাঁর নামই কর্মাখ 

১১ গ্রশ্থ। কিং তপঃ। অর্থাৎ তপ কি। 
উদ্তর। ব্রহ্ম সভ্যং জগল্সিথ্যেতি অপরোক্ষ জঞানাঁৎ অধিল ্রন্ষাতিি- 

্বর্যয শান্তি সঙ্কল্পবীজ সম্নাসন্তপঠ । 

অর্থাৎ ব্রক্ষ সম্ত জগৎ মিথ্যা এতক্্রপ -অপরোক্ষ জ্ঞানদারা ব্রক্মাদি 
,নিক্বিনব এশ্বর্ষয নিরভিন্ূপ মাঁনসপুর্ধক যে মন্ন্যান তাহাই তপ। 4 



নিরালক্োপনিষদ্। ৭৯ 
১২ প্রশ্ন । কিমাঁনুরমিতি । আন্ুুরিক তপ কি। 

উত্তর। অতুগ্র রাগছেষাহস্কারোপেতং হিংস। দণ্যুক্ত তপ আসম্ুুরহ | 
অগ্ীৎ অধিক রাগ ছ্েষ অহঙ্কার ও হিংস। দস্তযুক্ত যে তপন] তাঁ্বাই 

আসুরিক উপ? 

১৩ গ্রশ্ম কিং জ্ঞানমিত। জ্ঞান কি। 

উত্তর । একাদশেক্ড্রিয় নিগ্রহেণ সদ্গুরূপাসনয়া শ্রবণ মনন নিদিযাঁসন 
দ্িক্ছৃশ্ঠ প্রকার সর্ধৎ নিরস্য সর্ধান্তরস্থং ঘটপটাদি বিকার পদার্থেফু 
চৈতন্তং বিন। ন কি্থিদস্তীতি সাক্ষাৎকা রান্ুভবো জ্ঞান । 

অর্থাৎ শ্রোত্র ত্বক্চক্ষুঃ জিহ্বা! আাণ ও বাক্ পাঁণি পাদ শয়ু উপস্থ এবং 
মন এই একাদশ ক্িয়কে নিগ্রহ পুর্বক নদ্গ্ররুর উপাসন। রা শ্রবণ মনন 
নিদ্িধ্যামন সহকারে ঘট পট মঠাঁদি যাবতীয় বিকাঁরমক়্ ছুশ্য পদার্থের নাঁম 
রূপ পরিভ্যাগ করিয়া! তন্তৎ বস্তুর বহাভ্যন্তর-স্থিত এক মাত্র সর্ধ্যপী চৈ- 
তন্ ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্যপদার্থ নাউ «তদ্রপ অনুভবাত্মক যে ব্রহ্ম 
সাক্ষাৎকার তাহার নাম জ্ঞান। 

১৪ এরশ্ব | কিমজ্ঞানহ | অজ্ঞীন কি। 

উত্তর । রঙ্গ, সর্প জ্ঞানমিবাদ্বিতীয়ে £ব্ধান্ুসুযতে সর্ধময়ে ব্রদ্ষণি দৈবে 
তিযগগবানর ্্ীপুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধমোক্ষাদি নান! কপ্পনায় জ্ঞান মজ্ঞাঁনং | 

অর্থাৎ যে প্রকাঁর রজ্জতে সপপত্রম হয় এতজ্রপ সব্বব্যাঁপী একমাত্র সত্তু- 
স্বরূপ ব্রন্ধ পদার্থে পশু পক্ষি সুরনরাদ্ি এবং স্ত্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম ও বন্ধ মো- 
ক্ষাদি সমুদয় বিষয় নঙ্কল্সিত আছে অতএব জেই দেবমনুষ্যাদি বলত বস্তকে 
সত্য পদার্থ বলি'য়। যে টি হয় তাহারই নী'ম অজ্ঞান | 

৮৫ প্রশ্ন । কঃ ংসারঃ | সংসার কি। 

কিন্ত বাসনায়! জ'তেহিৎ মুতোহহমিত্যা'দি ষড়ভাঁৰ ৰি- 
কারঃ সংসারঃ | 

অর্থ অনাদি অদ্বিদ]। বাঁসনাদ্বারা (অহ্ং বুদ্ধিতে ) আনি জাত হই- 
লাম আম মৃত হইলাম ইত্যাদি ষড় বিকারের নাঁম সংসারঞ 



স্গ। নিরালস্বোগ্নিষদ্। 
১৬ গ্রাশ্ন। কো বন্ধঃ। অর্থাৎ বন্ধন কি। . 

উত্তর । পিতৃ মাত দহোদরাপত্ গৃহারামাঁদি ক্ষেত্রদি সংসারাঁবরণ সং- 
কল্পোবন্ধঃ কাঁমাদি সংকল্পে কর্তৃত্ব দাহক্কার শঙ্কা লঙ্গ। ভয় গুণ মংশ- 
ঘাদি সংকপ্পে। দেব মনুষ্যাদিরূপ নান] যজ্ ব্রত দান ন।ন| কগ্ম $হফ ল্পো 
আদ্যষ্টাভা নিনজা সংকল্পঃ সংকল্পমাত্রং বন্ধঃ। 

€ 

অর্থাৎ পিত1 মা | ভ্রাত| সন্তান ও গৃহ উপবন ক্ষেত্র বিভাদিকপ ? যে সং- 
সারাবরণের অঙ্কল্প তাহাই বন্ধন এরং কর্তৃত্বার্দি অহঙ্কার শঙ্কা! লজ্্। ভয় গু৭ 

ংশয় প্রভূতিকে কমোদি সঙ্কল্ল কহা। যাঁয় এবং দেবত। মনুষ্যাদ্দিরপ নান, 
'ফুজ্ঞ ও ব্রত দানাপি কর্মাসক্কস্প বলিয়। কথিত হয় এব 'মামন নিয়ম যম 
প্রাণায়াম' . প্রত্যাহার খ্যান ধারণ! মমাধি এই অক্টাঙ্গ যোগ সাধনের নাম 
যোগাভাঁস দাউ, এডদ্রপ মমন্ত সঙ্কল্পকেই বন্ধন বলিয়। জানিবেন । 

১৭ প্রশ্ন । কো মৌক্ষ ইতি । অর্থাৎ মোক্ষ কি। 

উত্তর।,নিত্যানিত্য বন্ত বিচারাদি নিত্য সংসার সমস্ত সন্বল্পক্ষয়ে| 
মোক্ষঃ। | 

অর্থাৎ নিত্যানি হয বস্ত-বিচারদ্বারা নিত বস্ত নিশ্চিত হইলে অনিত্য সং- 
সারের সমুদায় সঙ্কলপ যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহাই যোক্ষ। 

১৮ প্রশ্ন । কিৎ সুখহ | সুখ কি। 

উন্তর। সচ্চিগানন্দরূপতয়। জ্ঞানানন্দাবস্থ! জুখং সুখ২ | 

অর্থাৎ অচ্চিদানন্দের স্ববপ জানিয়। আনন্দাবস্থয় খাঁকায় যে ক হ্য় 
ভাহাই সুখ ।' |] 

১৯ প্রশ্ন । হি দুতখহ || দুঃখ কি। 

উত্তর। অনাত্ব বস্ত সংকল্প এব দুঃখং । 

অর্থাৎ পরকীয় বস্তর প্রতি যে মানস করণ তাহাই ছঃখ। 

হ* প্রশ্ন । কংন্বর্ঠঃ। স্বগকি। 

উদ্তর। মৎস হ্বর্গং | | 
অর্থাৎ সৎসঙ্গের নাম স্বগণ। 



নিরালধ্োপনিষদ। ৮৭১ 
২১ এশ্র । কো নরকঃ। নরক কি। 

উত্তর | অঙনৎ সংস।র বিষম়ী সংসর্গএব নরকঃ। 
অর্থাৎ অত্যন্ত সংসারারত বাক্তির সহিত সংদর্গের নাঁম নরক। 

বি 

ইং প্র্ু। কিং পরমগদং । পরমপদ কি। 

উত্তর । প্রাঁণেন্দ্িয়ব্যঃকরণাঁদেঃই পরতরং সচ্চিদানন্দ্ মদ্বিতীয়ং সর্ব - 
ক্ষিণৎ সব্বগতহ নিত্যমুক্ত ব্রন্মন্বরপং পরমং পদহ। 

অর্থাৎ প্রাণ ইক্ত্রিয় অন্তঃকরণাদি'র অতীত যে সচ্চিদাঁনন্দ অদ্ধিতটুয় সর্ধ” 
'সাক্ষী সর্ময় ও নিত্যুমুক্ত ব্রহ্মাভিরপ পদ তাহাই পরমপদ | 

চিলি 

২৩ প্রশ্ন । ক উপাস্তঃ | উপাস্য কে। 

উত্তর | সর্ধশরীরস্য চৈতন্য প্রাপক! গুরুরুপাস্যঃ। 

ূ্ অর্থ যে গুরু সর্ধশরীরস্থ ঠৈতন্ত প্রাপ্ত করান তিনিই উপাস্য | এ 

হ৪ প্রশ্ন । কে। বিদ্বান | বিহীন কে। 

উত্তর । সর্ধান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাআনং যে! বেত সবিদ্বান্। 
চি 

অর্থাৎ যিনি সকলের অল্ঞঃকরণস্থ নিত্যুজ্ঞান স্বরূপ পরমাআ'কে বিল. 
ক্ষণকপে জ'নেন তিনিই বিদ্বানূ। 

২৫ গশ্ম। কে।নুচঃ। নুড় কে। 

কর্ত্ব ভেক্ুত্বাদ্যহস্কার ভরণারুঢ়ঃ জুচঃ। 

অর্থাৎ যিন আমি কর্ত। আনি ভোক্ত1 ইত্যাদি রূপ মহ! অহঙ্কার পদ. 
বিশিঞ্ট হয়েন 1ভনিই নুঢ়। 

২৬ গ্রম্ন । কঃ সন্নাসী? সন্ন্যাসী ফেএ 

উত্তর। স্বস্বরূপা বস্থীয্ষাৎ সর্দ্কর্মী ফলত্াগী সন্ন্যাসীভি। 

(১১) 



৮২, নিরালক্ষেপনিষদ্, ণ 

অর্থাৎ যিনি সর্বাবস্থায় সর্ধকর্মের ফলভ্যাগী হয়েন ভিন সন্্াসী।, 

হ৭ প্রশ্ন। কিং গ্রাহং । গ্রাস কি। 

উত্তর । দেশ কাল বস্ত গরিচ্ছেদরহিতং চিন্মান্ত বন্ধ গ্রাহাং। ৭” 
অর্থাৎ দেশকালাদি বশ্বদ্বীর পরিচ্ছেদ রণহুত ষে তত বস্ 

তাহাই গ্রাহ। 

হ৮' গ্রশ্ন। কিমগ্রাহাৎ | অগ্রাহ কি। 
উত্তর । দেশ কালবস্ত পরিচ্ছেদরদ্িতং স্বস্বরূপং ব্যতিরিক্ত মাঁয়াম য়ং 

সনে) বুদ্ধীন্দিয়গো চরহ জগ সত্য ইত্র্থ চিন্তনং অগ্রাহং। 

অর্থাৎ শ্শ্ে কালাদি বস্দ্বার। পরিচ্ছেদ রহিত যে আপন স্বরূপ, তদ্ব'- 
ভিরিক্ত মায়াময় ধন ও বুদ্ধীক্জ্িয় গোঁচর এই জগৎ সত্য পদাঞ্ছ এতদ্রেপ যে 
চিন্তা! করণ তাহাই অশ্াহা। 

হন প্রশ্ন । কঃ সমাধিস্থং ।লমাধিস্থ কে। 

উত্তর ৷ সর্ধমন্ৎ পরিত্যজ নির্মামে। নিরহঙ্কারে। ভূঙ্ব। ব্রহ্মনিষ্ঠ শরণ- 
মধিগম? তন্মস্যাঁদি মহাবাক্যার্থং নিশ্চিভা নির্রিকল্প সমাধিন। গ্বতভ্ত্র সময়, 
শ্চ্সিতি দ সুক্ষ ঃ স পুভ্যঃ স পরমহংসঃ সোঁবধুত। স ব্রা্মণঃ স সভ্যং সান্দি 
ন সঞ্বিৎ। 

অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপুন্ধক মমতা ও অহঙ্কাররহিত হইয়। 
ব্রঙ্গনিষ্ঠ ও শরণাগত হয়েন এবং তন্ত্রমস্তাদি মহাখাঁকের অর্থ নিশ্চয় করিয়! 
নির্তিকপ্প মমাধির অনুষ্ঠানে নিয়ত একাকী অবস্থান করেন তিনিই মুক্ত 
তিন ই পুজা তিনিই প্রমহংস তিনিই অবধূত তিনিই ব্রক্মঞ্ তিনিই সভ্য- 
স্বরূপ এবং তিন্দিই সর্বজ্ঞ । 

৩০ প্রশ্ন । কে! ব্রান্ধণঃ | ব্রাহ্ধণ,কে। 

উত্তর । ব্রক্মবিৎ স এব ভ্রান্ধণঃ |. 

অর্থাৎ যিলি ব্রঙ্কে জানেন তিনিই ব্রাহ্ধণ। 

ইতি উপনিষদ্ সমান্তঃ | 
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ষটচক্র। 

ভগবন্ধীতাঁর অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকদ্বার। ভগবান্ ভীষণ অর্জ- 
নকে এতজ্রপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে «হে অর্জুন! দেহ্যজ্ত্রে অরূঢ় 
এই জীৰ সকলকে মাক্সাচক্রদ্বার1 ভ্রমণ করাঁইয়। ঈশ্বর তাহীরদিগের হৃদয়- 
দেশে অবস্থিতি করিতেছেন । » যখ1--ঈশ্বরঃ সর্তভূভানণৎ হৃদ্দেশে অর্জ্াত 
ভিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ধভূভাণি যন্ত্রারাণি মায়য়। ॥ ভগবদ্ষীতা |. খার্িও চীকা- 
কার মহাশয়ের! ভগবদুক্ত মায়াচক্র ভ্রমণের স্পস্টার্থ ঞঁকারান্তরে বাঁখ্য! 
করিয়। স্বরূপার্থ গোপন করিয়াছেন তথাঁচ এস্থলে সই মায়'চক্র খানির 
স্বরূপ বস্তান্ত স্পট করিয়! ন। লিখিলে ষট্চক্র গ্রন্থ পাঠ করিয়। কেহই তাঁহার 
ফল ভতগ করিতে সক্ষম হইবেন না? 

ষে প্রকার পাঁচনরী সাঁতনরী বা ধত্রিশনরী হাঁরের প্রত্যেক নরেন পুরো” 
ভাঁগে একৎ খানি খাঁমি থাঁকে যাঁহাঁকে ধুকধক কহ! যাস শে গ্রকাঁর 
জীবের ঈড়। গিঙ্গলানাড়ী যেংস্থনে মিলিত হইয়া একত্র হয় সেইহ স্থান 
খামিব হ্যায় চক্রাকার হইয়া নিরন্তর যে খুকধুক ও প্রবলবেগে গরিভ্রম্ণ 
করে তাহাঁকেই মায়াচক্র কহ যাঁয়। বোধ হয় প্রাচীনকালে পঞ্ঠিতগণ ঈ'ড। 
পিঙ্গলানাড়ীর মিলিত স্থাঁনরূপ মেই মণ্ডলঁকাঁরটি ধুকক করে বলিয়| গছ, 
নরী গ্রভৃতির খাঁমিকে ধুকুকি নাম গ্রদন করিয়; থাঁকিবেন | 

যদি*কেহ এমত আগন্তি করেন ফে জীবের দেহমধে কোন গ্রকাঁর চক্র 
ঘুণায়মান ছুয় না, তবে তাহার প্রতি গিজ্ঞান্ত এই যে জীবের দেহমধ্যে বদ 
কোন প্রকার চক্র ঘর্ণায়মান ন1 হয়'তবে জরাযুজ অগ্রজ স্বেদর্জ ও উদ্ভিজ্ঞ 
এস চতুর্রিধ গ্রাঁণিজাতির দেহের অঙ্গ গ্রত্যঙ্জমমুহ গোলাকার হয় কেন ? 
িবেচন! করিয়া দেখুন মন্ুষাঁদি জীবগণের হন্ত পদ উরু বক্ষঃ নিতম্ব 
গপ! মন্তফ্ষ অঙ্গ,লী ও নাঁড়ী প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ প্রত্তঙ্গ গোলাকার । 
বক্ষের স্কন্ধ শাখা প্রশাখ! বৃন্ত ও ফল পুষ্পাদি গোলাকার পক্ষি 
মৎস্য সর্পদির অগ্চসন্তুহ গে!লাকার। পৃথিবী ও চক্র হুর্যযাদি গ্রহ নক্ষত্র- 
সন্নুহ সকলই গোলাকার; এমন কি যদ্দি কোন নিল্জাঁব পদার্থ কালান্তরে 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তবে তাহাও গোৌল+কার হইয়। থাকে । অপিচ পৃথিৰী ও 
চন্দ্র সুযাদি সমুদাঁয়' ওহ নক্ষত্রগণ নিরন্তর যে গথে পরিভ্রমণ কারিতেছে 



৮৪ যটচক্র 1. 
তাহাও গ্েলাকার। গোলাকার পদার্থের আদি অন্ত নাই। য়ে পদা- 
ধের আদি অন্ত জানিতে ন। পারা যায়, ভাহার যথার্থ ম্বরপও জানিতে 

পারাযায় ন|$ এতন্িমিস্ত বেদাঁদি শানে মায়'র যথার্থম্ববপ নিশ্চিত হয় 
নাই? এব অস্ভাঁপি কোন বিদ্বানও তাঁহ'র স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারেন 
নাই, এবং ভবিষাৎকঁলেও যে কোন বাক্তি নিশ্চয় করিবেন তাহাঁরও সম্ভ।- 
বন। নাই । এতাঁবভ1 উক্ত মায়ার যথার্থ স্বরূপ জানিতে না পারিলেও 
আমরা যাঁহ। উন্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি ভাতা সঞ্সাধারণের ৰিদিতার্থ প্র- 
কাশ করিতেছি যে এতঘ,ক্ষাণ্ডে নিরস্তর এক খানি বৃহৎ মায়াঁচক্র ঘ ।পায়মান 
হইতেছে । সেই মায়াঁচক্রের সহিত এতদ্বিশ্বের সমুদায় জ'বদেতের মধ্যন্ডিত 

শ্ুুক্্ৎ মায়াচক্রের সংযোগ আঁছে। যেভাবে সংযোগ আছে এবং তদ্দার। 
বেগে দে কার্য নির্বাহ হইতেছে তাহ! ছৃষ্টান্তের সহিত স্পট করিয়। 
প্রক1শ করিতোইছ ম্মীপন1র। মনোযোগ পুঃক শ্রুবপ করুন্। 

যে প্রকার কোন বাম্পীয় যন্ত্রের মুলাঁধার-স্বরূপ একখানি ব্বহচ্ক্র ঘর্ণায় 
মান হইলেই ততনাভাঁয্যে সেই যন্ত্রের অপরাঁপর অঙ্গ প্রতটঙ্গ চালিত হইয়া, 
০।কুরূুপে কার্ধ্য নিরীহ করে তদ্রপ এ বহৎ মায়াঁচক্রের সহিত সংযোগ 
থাকাতে জীবের দেহমধ্যে যে ছত্র মায়াচক্র ঘূর্ণ য়মান হইতেছে তৎসাহায্যে 
দেহের রক্তের গতিবিধি ভুক্তদ্রযে'র জীণকার্য নিশ্বাস প্রশ্বাস ও গমন 
গমনাদি লখুদায্স দৈহিক কাযা সম্পন্ন হইয়া! থাকে । যে গওকাঁর একমান্র 
বাষ্পতেজঃ বাম্পীয়্ যন্ত্রের প্রধান চক্রখাঁনিকে গ্রবলবেগে ধুর্ণায়মান করিয়া 
সুত্রকর্ভন বা রথচাঁলনাদি বিবিধ কার্য সম্পন্ন করে তদ্রুপ সমন্ত জীলের 
হদয়কমূলে চক্রধর নারায়ণ অধিবস'ত করিয়া মায়াচক্রদ্বার। সমুদয় দৈহিক 
কার্ধা নিরিহ করিতেছেন । সেই মায়াঁচক্রখানি দেহের কোঁনস্বানে কি 
ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছে ইহ যিনি খ্যানদ্বার। উত্তমকপে জ্ঞাত হইত পাঁ- 
রেন তিনি সেই চক্রখাঁনিকে অ'য়স্ত করিয়! দেহের যেহ স্থানে আনয়নপু ক 
চৈতন্ত। জ্যোতিঃ অহ্ভবৰ কথিলে অনির্্চনীয় আঁনন্দরসে অভিবিক্ত হইতে 
পারিবেন তাহাই শ্রীযুক্ত পুর্ণানন্দ গোস্বামী মহাঁশয় বিশেষরূপে বর্ণন1 করি- 
তেছেন) নচে জীবের দেহমখে; যে ছয়খাঁনি চক্র বা ছয়টি পদ্ম আছে তাহ! 
কাছে। 



চক্র! ৮৫ 
*অথ তন্ত্রানুসারেণ ষটচক্রাদি ক্রমোকীতঃ | 

উচ্যতে পরমানন্দ নির্বাহ গুথ মান্ক,রঃ || ১ || 

সাতুনর৯ প্রভৃতির ধুকবুকির হ্যাক ক্রমেহ উদ্ভুগত ঘট্চক্র ও নাড়ী সম্ু- 
হের অববোধদ্বার| জ্ঞেয় যে পরমা নন্দপ্রবাহ তাহার প্রথমাঙ্কর ননি! তন্ত্রাছু- 

সারে কথিত হইতেছ । অথাগ আনন্দ ভোগ করিতে যে প্রকারে সচ্চি- 

দানন্দম্বরূপ পরমাআকে জাঁনিকে পার! যায় তাহার প্রথম সাধন যে 

'ষট্ডক্রের স্থান ও নাঁড়িমসুহের বোধ তাহ! নান! তনানুমা 'র্বস্তাঁর 
করিয়! কহিতেছেন || ১ 1। 

অধ্ন! জ্ঞাঁননাঁড়ী সকল কে' নস্থানে কি ভাঁবে অবস্থিতি করিতেছে তাহ 

বিস্তার করিয়া কহিতেছেন । 

মেরো বাঁহপ্রদেশে শশি মিহির শিরে সব্য 
দক্ষে নিষঞ্ধে মধ্যে নাড়ী নুযুক্াত্রিতয় গুণময়ী 
চন সর্দ্যাগি ৰূপ! । খুস্তুর স্মের পুষ্প প্রথিত 
তম বপুঃ কন্দ মধ্য চ্ছির-স্থাঃ বজ্াখ্য। মেড 

দেশাচ্ছিরসি পরিণত মধ্যমন্ত। ভ্বলস্তী || ২ || 

মেরুদণ্ডের বহির্দেশে বামভাগে চন্দ্রাধিস্থিত। ঈড়ানড়ী ও দক্ষিণাংশে 
কুর্ঘযাধিকিতা (স্যর নায় গ্রকাঁশিমান1 ) পিঙ্গল। নাকী অপর এক নড়ী 
আছ্ছে, এ নাড়ী দ্বয়ের মধ্যস্থানে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ছিদ্রমধ্যে চন্দ্রা ও 
অগ্নির ভ্যায়*প্রকাশব্ব রূপা স্বত্ব রজঃ তমোগণময়ী সুষুয়া নাড়ী অবস্থিতি করি- 
তেছে। এ সুষুয়া নাড়ী মুলাধার সমীপে ্রস্ষচুটিত খু খুক্ুর কুনুমের হ্যায় মুখ 
বিশিষ্ট হউয়াঁ মস্তক পর্যান্ত বিস্তীর্ণ। ₹ুইয়। আছে"; এবহ তাহার মধ্যভাগে 
যে ছিদ্র আছে তযম্ধো বজ্ঞা! নায়ী অপর এক জ্ঞাননাড়ী লিজ দদেশাবধি মস্তক 
পর্য্যন্তরপবন্তীর্ণ। হইয়! অবস্থিতি করিতেছে । এই নাঁড়ীর* মধাভাগ নিরন্তর 

দ'গঁশিখার ন্তাঁয় জলিতেষ্টে অর্থাৎ ৎুক্$ককরিতেছে।। ২ || 



৮১ ষটচক্র । 

তন্মধ্যে চিত্রিণীস! প্রণব বিলসিতা যোগিনাং 
যৌগ গ্ম্যা, লুতা তন্ভুপমেয়। সকল সরদিজান 
মেরু মধ্যান্তরস্থ!ন্: ভিত্বা দেদীপ্যতে তক্ধাথন 
রচনয়! শুদ্ধ বুদ্ধি গ্রবোধাঃ তন্যান্ত ব্রক্মীনা়ী 
হরমুখ কৃহর1 দাদি দেবান্ত সংস্থা | ৩|| 

পুর্বক্ত বজ' নাড়ীর যে স্থান নিরন্তর ধুক্ধুক্ করিতেছে সেই 
শস্কানে প্রণবধুক্তা। অর্থাৎ চন্ত্রস্য্াগি স্ববগ যে ক্রদ্ধ! বিু মহেশ্বর তদ্দার| 
আগার মধ্য গরিরত! ও যোগিগণের ধ্যানগম্য। ল্তাতন্তর হ্যায় সুন্নতমা' 

চিত্রিণী নায়ী"ম্গূর এক নাড়ী আছে। এই চিত্রিণী নাড়ী মেরুদণ্চের মধ্য- 
বর্ষিত নুষ্য! মাড়ীতে যে ষট্পন্ম গ্রথিত আছে তাহাকে তন্মধ্যগত ছিত্রপথ 

ঘর! ভেদ করিম গ্রকাশমান। হইতেছে । ফলতঃ নির্মল বৌধ ব্যতিরেকে 

এ মাড়ীর রচমা-কৌশল কেহই জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয়েন না। এই চিত্রিণী 
আড় সব্যদৈশে মুলাধার পদ্মস্থিত মহাদেবের মুখব্বিরাবহি মন্তকস্থিত 
সহশ্রদল 'গন্ম পর্যান্ত বিস্তীর্ণ যে এক নাঁড়ী আছে ভাহাকেই ব্রহ্ষনাড়ী 
বলিয়া জাঁনিবেন । (এই ব্র্মনাঁড়ীতে মনঃ দংযোগ করিবাঁমাত্রে সুযুয়ানাড়ী 
নৃত্য করিতৈহ সমব্ত দেহকে উচ্চলিত করে )।॥। ৩ ॥ 

বিছ্যুম্মীল1 বিলাস মুনি মননি লসত্তন্তবপ। 

নুসুন্দমা। শুদ্ধ জান প্রবোধা সকল নুখময়ী শুদ্ধ 
ভাব স্বভাঁবা | ব্রহ্ম ্ বারং তদান্তে প্রবিলসতি 

ভুধাঁসার রম্য প্রদেশত, গ্রন্থিস্থানং তদেতৎ, 

বদনমিতি সুষুম্নাখ্য নাড়্যালপন্তি || ৪ || 

প্রাঞক্ত ব্রচ্মনাড়ী বিছুযুন্পালার ম্যায় পরম উজ্ভ্বল! ও মুনিগতণের হৃদয়ে 
গুমধৃভম বন্সুত্রের হ্যায় গ্রকাশমান! এবং রিশুদ্ধ জ্ঞান ও সকল কার 
সুখ ও শুদ্ধ ভাব ম্বভাঁব বিশিক্ট! হয়েন) অর্থাৎ যিনি সেই ব্রহ্ম নাড়ীতে 

£সংযোর্গ করিয়। এছাগ্রচিস্ত হদ্দেন তিনি সকল প্রকার সুখভোগ ও 
আঅব্জ্ঞান লাঁত করিয়া বিশুদ্ধ স্বতাঁকৰিশিষ্ট হইতে পারেন। যে স্থানে এ 
ত্র্ধমাড়ীর মুখবিবর হইতে নিরন্তর অসৃতধার। ক্ষরি ভ হইতেছে তথায় এক 
রমাস্থান আছে, কী স্থানকে, উভয় মস্তিক্কেন গ্রন্িস্থান অথবা নতুন নাঁড়ীর 

' বদর, বলিকক্জঞাত হইবেন | ৪ ৭ 



যটচক্র | ৮৭ 
অধুন1 বটচক্রের স্থান নিরূপণ করিতেছেন । 

অথাধার পদ্ৎ সুযুক্নাস্থ লগ্মং, 
ধ্বজাধে। গুদোদ্ধং চতুঃ শোণ পত্রং | 
অধে। বক্ত,মুদ্যৎ সুবর্ণাত বণৈ, 
বরকারাদি সান্তৈ তং বেদ বর্পেঃ || ৫ || 

লি ঙ্গর অধ্োভাগে অথচ গুহোর উদ্দেশে অর্থাৎ লিজ ও গুহা এত দু- 
ভয়ের সমমধ)ভাগে অথবা মেরুদণ্ডের ঠিক নিয় ভাগে নুব্য়ানাড়িতে আ- 
খার পদ্ম দংলগ্ন আছে। এ গদ্ম কুলকুগুলিনী শক্ত্যা্দির আঁখারহেত মুলা 
ধার পণ্ম বলিক্ন! কখিত হয় । এ নুলাধার পন্ম নুবর্ণব্ণ তুল্য এব শব স 
এতচচতুষ্টয় বর্ণাত্মক শোঃবর্ণ চতুর্দলযুক্ত হইয়া! অধোয়ুখে বকসিত আছে 
কিন্তু খ্যানকালীন নাঁধক তাহাকে উদ্ধ্মুখস্থ ভাঁবন1 করিবেন) নচেৎ আ- 
নন্দভোগের সমুহ বঁঘাত উপস্থিত হইবে || ৫ ॥ 

অমুষ্মিন্ ধরায়। শ্তুক্কোণ চক্রং, 
সমুডাসি খুলাষ্টকৈ রারৃতস্তৎ | 
লস পীত বর্ণ, তড়ি কোমলাঙ্গৎঃ 

তদন্তঃ সমান্তে ধরায়াঃ স্ববীজং |। ৬ || 

প্রাঞ্ক্ত চতুর্দনযুক্ত মুল 'ধাঁর পদ্মমধো উদ্দীপ্ত অই সংখ্যক শুলদ্বার! 
অই্ট্দিক বেষ্টিত তড়িতের ন্ঠাঁয় পীতবর্ণ অথচ কোণমলাঙ্গ বিশিষ্ট যে চতুক্ষোণ 
পৃথীচক্রী আছে তল্মধ্যে বিশ্ববীজ নিহিত রহিয্নাছে। অর্থাৎ সুলাধার পদ্দ- 
মধ্যে যে চতুক্ষোণ পৃথ্থীচক্র আছে তাহার মধ.ভাগে শরীরোধপাক শাস্তি- 
রূপ বীর্ঘয অবস্থিতি করিতেছে অতএব পৃথ্থীচক্রকে বী্য৮কাৰ বলিয়। জ্ঞাঁভ 
হইবেন || ৬।। 

চতুর্ববান্ছ ভুষং গজেন্দ্রাধি ৰঢ়ুংঃ 

তদন্কে নবীনার্ক তুল্য প্রকাশঃ । 

শিশ্ুঃসৃ্টিকারী লসঘ্বেদ বাস 
মুখাস্তোজ.লক্ষ্মী শ্চতুর্তাগ বেদঃ || ৭ 



৮৮ ষট্চন্র। 
নি 

গুর্ধোক্ত চতুক্ষোণ পৃথ্বীচক্র মধ্যে যে বিশ্ববীজ বিরাজমান 'আঁছেন তি- 
নিই ন!ন[লঙ্কার-ঘবার1ণবভূষিন্ চঠুভভুজবিশিষ্ট ও এরাঁবতাবূঢ় ইন্দ্রদেবাতসক 
হয়েন এবং তাহার ক্রোড়ে- প্রথম প্রকাশাদিতা সদৃশ প্রকাশবিশিষ্ট ও» 
অরুণবর্ণ বে এক সুষ্ঠিকর্ত। শিশু আছেন সেই ব্রহ্গাআক শিশু চতুর্ন্ত ও মুখ 
পন্মদ্বার। ঝক্ যু সাম অথব্ধ এস্ট বেদচতুষ্টয়কে ধারণ করিয়া পরীম শেভ 
পাঁইতেছেন || ৭11 ৭. ৯: 

€ 

গ্রন্থকারের উক্তি | 

গ্রন্থকার বটচক্রের মধ্য লসমাঁতু দিক যে কতকণ্ু“ল দেবদেবী ও হাকিণী 
স্মাকিনু ব্রাকিণী প্রস্তুতি ভাকিনী বর্ণনা,কর্সাছেন সেই দমুদায়কে বিশেষং* 
শক্তি বা ই*ম্ঠুদি শারীরিক অন্য পদার্থ বলিয়া জাঁনিবেন) নচেছ মনুব্যের 
দেহমধ্যে ডাঁকিমী থাঁকিলে এক দ্রিবসের মধ্যে সমুদায় অস্থি মাস চরণ 
করিয়া! ভঞ্ষণ করিতে পারে । ফলডঃ যে সাধক এগ্থাগ্রচিন্ত হইয়া গ্রস্থোক্ত 
ল্লেবাদিকে চিন্ত। করিবেন তিনি গ্রস্থৃকারের এতদ্রণ বর্ণনার তাঘপর্য্য অব- 
খর পরল প্রকৃত ফল লাভে কোনক্রমে বঞ্চিত হইবেন ন।। 

বসেদত্র দেবীচ ডাকিন্যভিখ্যাঃ 

লসছ্েদ বাহুজ্জুল। রক্ত নেত্রা | 

সমানেশদিত। নেক ন্ুর্ধ) প্রকাশা, 

প্রকাশৎ বহস্তী সদ! শুদ্ধ বুদ্ধেঃ 1৮ ।| 

পূর্বোক্ত চতুক্ষোণ পৃথ্থীচক্র মধ্যে ভাকিনী নাম্মী এক দেবী বাঁস করেন 
তিনি দোলা য়মাঁন চতুহন্তদ্বার। পরিশেখুভিতা এবং রক্তনয়নী ও সম্কাঁলো- 
দিত দ্বাদশ মণুর্ভগের প্রচণ্ড কিরণসদ্ৃশ প্রভাগৰিশিষ্ট1 অথচ শুদ্ববুদ্ধি 
যোগীগণের স (দা, জাঁনগম্যা হয়েন | ৮।। : 

বজাখ্য। বন্তুদেশে বিলসতি সততং কর্ণিক। মধ্য 
১ংস্কং) কোণ তজ্্রৈপুরাখ্যং তড়িদিবুবিলসৎ্, 

কোঁমলং কাম্মৰপং | কন্দর্তপ| নাম বায়ু বিল- 
সতি'সততং তন্ত মধ্যে সমন্তাঁৎ জীবেশো বঙ্ষু 

জীর প্রকরমভিহসন্ কোটিনুর্ধ্য, প্রকাশঃ|| » || 



যচক্র | ৯৮০ 

বজাঁখ্য। নাড়ীর মুখদেশে ক্ষণপ্রভাঁসদুশ গ্রভাবিশিষ্ট ও কামরূপাখ্য 
পীঠন্বরূপ কর্পিকামধ্য স্থিত ত্রিপুর। দেবী সস্বন্ধীয় ব্রিকোণ যজ্্র আছে, সেই 
যন্ত্রমখ্যে কন্দর্প নামক যে বায়ু যথেচ্ছাক্র্্ম শরীরের সর্বাবয়বে পরি- 
ভ্রমণ করতঃ বসবাস করিতেছেন জীবাআর অধীশ্বর স্বরূপ সেই কন্দর্প বায়ু 
বান্ধুলি 'পু্পরাশির ন্যায় হাস্যাননে কোটি হূর্য্য-সদ্বপ প্রকাশ পাঁইতে- 
ছেন'।।, 2 || | 

তন্মধ্যে লিঙ্গপী দ্রুত কনক কলা! কোমলঃ 

, পশ্চিমাস্যো? আন ধ্যান প্রকাশঃ প্রথম কিশল- 
যাকার ৰপঃ স্বয়ভূঃ। উদ্যৎ পুর্েন্ছু বিশ্ব প্রকর 
কর চয় সিদ্ধ সন্তান হাঁসী, কাশী বাসীবির্াসী 
বিলসতি সরিদাবর্তবপঃ প্রকাশঃ |1 ১০ || 

প্রীগ্ুক্ত ত্রিকোঁণযস্ত্রমধ্যে লিঙ্গরূপি এক মহাদেব পশ্চিমাস্য হুইয়! বিলা-, 
সানুভব করিতেছেন? যিনি গলিত কাঞ্চনের ন্যায় কোঁমল কলের ও জ্ঞান 
খান প্রকাশস্বরূপ ও নবপল্পবের হ্যায় আরক্তবর্ণ ও শারদীয় পুর্ণচস্দ্রের কিরণ 
সদৃশ সিদ্ধ জ্বল হাস্যবিশিক্ট এবং নিঘতঃ কাঁশীবাস পরায়ণ ও আনন্দময় 
অথচ নদীর আবর্তের শ্তায় গোলাকার হয়েন 1 ১* || 

তদুত্থে বিষতন্ত সোদর লসৎ স্থন্ষমা জগন্মোঁ- 
হিনী, ব্রহ্মদ্বার মুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়ন্তী 

' স্বয়ং। শঙ্খাবর্ত নিত নবীন চপল! মাল বিলা- 
সাম্পদা, সুপ্ত। সর্পগ্রম! শিবোঁপরিলসৎ সার্ধা 
ত্রিরৃ্তাককৃতিঃ1| ১১ 

সেই লিঙ্গরূপি শিবের উপরিভাগে মৃ্ণালতন্তমদ্ৃশ অতিম্থন্রা জগণ্মে-' 
হিনব মহামায়। বিরাজমান! আছেন, থিনি স্বেচ্ছাপুর্বক বদন বিস্তার করিয়! 
ব্রহ্ম নাড়ীর অমৃতক্ষরণ-দ্বারকে আচ্ছাদন করতঃ স্বয়ং মেই মখুরাঁযৃত পান 
করিতেছেন; এবং মন্ঘীন মেধমধ্ো বিভ্াপ্মাল।| যে প্রকার জ্রীড়! করে তদ্রপ 
সেই মহামানা। শঙ্থীবর্ডের হ্যায় মহীদেৰকে বেদ করিয়$ সেই ভাবে হিলাস 

(১২) 



৯১৩৭ ষট্চক্ত | 

মাম] আছেন যে ভাবে সুপ্তসর্প মহাদেবের মন্তকোপরি সার্ধ ত্রিবেউন। কারে 
লম্িত থাকে ।। ১১৯ || 

'- কুজস্তী কুলকুণ্ডলীচ মধুরৎ মস্তালি মালা স্ক,টং। 
বাঁচঃ কোমল কাব্য বন্ধ রচনা ভেদাদি ভেদ 

ক্রমৈঃ। শ্বাসোচ্ছ1স বিতগ্নেন জগ্রতাৎ জীবে! 
যয়। ধার্য্যতেঃ সা মূলাম্বজগন্বরে বিলসতি 
কাদ্দাম দীপ্তাবলিঃ | ১২ | 

পুর্লোক্ত রূপ। উৎ্কুষ্ট তেজস্বতী যে মহামায়া অর্থাৎ কুলকুগুপিনী শক্তি 
তিনি সুলাখার পদ্মরন্ধে, অবস্থিতি করিয়! কোঁমল কাঁব্যরূপ প্রবন্ধ রচনার যে 
৮ব্ভোরি নস দ্বারা মন্ত মধুকরসনুহের কুজিত ন্যায় মধুরাঁব/ক্ত বক 

কাহতেছেন.এবং নিশ্বাস প্রশ্থীস বিভ্তাগদ্ধার। 'জীবগণের জীবন রক্ষ। করিতে- 
ছেন।। 9২ || 

তন্মধ্যে পরম। কলাতি কুশল সুদ্মাতি শুন্দেষ। 
পর, নিত্যানন্দ পরস্পরাতি চপল! মালা লস- 

দ্বীধিতিঃ | ব্রজ্জাগাদি কটাহ মেৰ সকলং যন্ভাঁ 
সয়া ভাতে, সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজগ্নতে 
নিত্য প্রবোধোদয়] || ১৩ || 

সেই কুলকুঙুলিনীর অভ্যন্তরে অতিশয় সুন্গযুতম যে পরম কল! অর্থাৎ 
ব্রিঞণাত্সিক| প্রকৃতি আনেন তিনি চপলামালার চ্ঠায় অতুংজ্ভবল।হয়েন এবং 

তাঁহার কিরণদ্বার! নিখিল ত্রক্ষা্ড বক্স কটাহের ন্যায় প্রকাশ গাইতেছে 
অখচ ভত্ঙ্জানিকিগের নিত্য জ্ঞানের উদয়ন্বর প| তিনিস্ট স্ত্ীপ্ীপরমেশ্বরীরূপে 
জয়যুক্ত1 হইতেছেন। অর্থাৎ নুলাধার পদ্মে নিরক্তর যে চৈতন্য জেযোতিঃ 

'অনুক্কুত হয়.নেই চৈড়ৃনা যুক্ত! প্রন্কৃতিই তব্জ্ঞানিদ্িগের জ্ঞানোদয়ের 'আদি 
কারপন্বরূপ। পরমেশ্বরী হয়েম।| ১৩ 11 



,বট্চক্র। ৯১ 
ধ্যা্বৈ তত্মুল চক্রাস্তর বিবর লসৎ কোটিন্্যয 
প্রকাশং বাচামীশো নরেন স ভবতি সহস! 

সব্ব বিদা। বিনোদী | আরোগ্যৎ তস্য নিত্যং 
নিরবধিচ মহানন্দ চিত্তান্তরাত্আাঃ বাঁক্যৈঃকাব্য 
প্রবন্ধৈঃ সকল নুরগুৰূন্ সেবতে শুদ্ধশীল£|1 ১৪ || 

বিনি মুলাধার পদ্মমধ্যে চতুরত্র পৃথীচক্রের বিবরান্তগতা কোটি সুযোর 
ন্যায় প্রকাশম্বরপ1 সেস্ট পরমেশ্বরীকে ধ্যান করেন তিনি ব্ৃহস্পতিতুল্য সৎ 
গাঁণ্ডিতায ও অযত্বলভ্ভা নরেন্দ্রত্ব ও স্ব্ববিদ্যা বিনোদিত্বকে দহন লাভে করেন 
এব ভিনি নিত্য রোঁগহীন ও নিরবধি মহানন্দরচিভান্বিত ও ওদ্ধশীল হ্ইয়। 
কাব্য প্রবন্ধ রচনা দ্বার! স্রগুরু-সছৃশ বুধগণকেও পরিহুর্ করেন। অর্থাৎ 
যিনি সেই পরমেশ্বরীকে জ্ঞাত হইয়া নিরন্তর তাঁহাঁতে চিত্ত স্থির করেন তিনি 
মনুষ)মাধা যাবতীয় কাষে? সহসা সর্জশক্কিমান হয়েন || ১৪ || 

দ্বিতীয় পম । 

অধূন! দ্বিতীয় পনের স্থাঁন।দি বর্ণন। করিতেছেন । 

সিন্দ,র পুর রুচিরারুণ পদ্ম মন্যত্ঃ 

সৌধুস্ মধ্য ঘটিতং ধ্বজ মূলদেশে |. 
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিরৃতং তভিদবাভ বর্ণে, * 
বর্শদ্যেঃ সবিন্দ লসিতৈশ্চ পুরন্দরান্তৈ:1| ১৫ || 

মেরুদণ্ডের ছিত্রমধ্যে ষে সুযুস্নাৎ নাড়ী আছে সেই নুহ্ন্নানাডীতে গ্রখিভ 
অথচ লিঙ্গের মুঙ্গদেশে সিন্দর পুরণন্ায় মোড এরুখ্বণ অন্য এক পদ্ম 
আছে, এ পদ্ম বিছ্যাতেক নটায় প্রকাশমান, ও (বুভম'যরল ) এই ঘট 
বর্ধক ছয় দলযুক্ত হয় এ। ১৫ || 



৯২, যটচক্র! 
তস্যান্তরে প্রবিলসত বিষদ প্রকাশঃ 
মন্তোজ মণ্ডল মথো বরুণস্য তস্য। 
অর্ধেন্ছ ৰপ লর্সিতং শরদিন্ডু ত্র 
বুকার,বীজ মমলং মকরাধিৰঢ়ং || ১৬ || 

প্রাগুক্ত অরুণবর্ণ বড়দল পল্মমধ্যে বরুণ দেবতার শুর্ুরর্প পন্মমগ্ডল ব| ৰরণ- 
চক্র আছে' সেই বরুণচক্রম্যে শারদীয় সুখাকরের কিরণসদ্ৃশ শুভ্রবর্ণ অথচ 
নস্বকে অর্থ বিভুষিত মকা'রাধিরূঢ় বংকার বীজ স্থাপিত আছে ॥ ১৬।। 

তন্তাঙ্ক দেশ*লদিতো| হরিরেব পায়ান, 

নীল প্রকাশ রুচিরাং িয়মাদধানঃ | 
তীস্বরঃ প্রথম যৌবন গর্ভধারী, 
'্ীবস কৌন্তুভধরো বৃত বেদ বাছঃ|| ১৭ || 

সেই বংকাঁরবীজরূপ বরুএদেবতাঁর ক্রোঁড়ে নব জলধরসছৃশ নীলবর্ণ অথচ 
নবযৌবনাম্থিত এবং শ্্রীৎস ও কৌন্তভমণি বিভূবিত বক্ষস্থল যুক্ত পীতাম্বর 
পরিধায়ী ভগবান্. নারায়ণ দেব লক্ষ্মীর সহিত চতুহত্যে চতুর্যেদ ধারণ করিয় 
অবস্থিতি করিতেছেন || ১৭ ॥ 

অব্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিণী সা, 
নীলাম্বজোদর সহোদর কান্তি শোভ1 | 
নাঁনীযুধোদ্যত করৈ লরসিতা লক্ষ্মী, . 
দিব্যাম্বরাঁভরণ ভূষিত! মত্তচিত্তা 1| ১৮ 11 

পুর্ষেবোক্ষ বরুণ্চক্রমধ্যে নীল পদ্মের গায় কান্তিমতী ও বিবিধ গ্রহরণ- 

দ্বারা ছছাতহত্তা এবহ লন্্ীর হ্যায় বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা রাঁকিণী 
মাক্সী এক উদ্দন্তচিন্ত! যোগিনী সর্ধদ| প্রকাঁশসানা আছেন || ১৮ || 



মটচক্র। ৯৩ 

সবাধিষ্ঠানাখ্য মেতত সরসিজ মুমলং চিন্তয়েদ্বো 

মুনীন্্ব ত্তশ্াহস্কার দোষাদ্িক সকল মিহ. 
ক্টুয়তেচ ক্ষণেন | যোগীশঃসোহপি মোহাভূত 
তিমিরচয়োভান্থ তুল্য প্রকাশো। গদ্যৈঃ পইদ্যেঃ 
প্রবন্ধে বিরচয়তি কুধাবাক্য সন্দোহলক্ষমীং|| ১৯ || 

যেযুনীজ্জ পুর্বোক্ত বরুণচক্র ও তন্মধ্যস্িত লন্জীনারায়ণ ও রাঁকণী 
নায়ী যোগিনীযুক্ত স্বাধিষ্ঠাননামক এই নির্মল পন্সকে চিন্তা করেন তাহার . 
অহঙ্কারাদি দোষসনুহ ক্ষণমাত্রে ক্ষয়ঞ্জান্ত হয় এবং তিনি মোহর” “শন্ধকার 
রাঁশি হইতে উত্তীর্ণ হওতঃ দিবাকরের হ্যায় প্রকাশ বিশটি ও যোগী শ্রেষ্ঠ 
হইয়া। গদ্য পদ প্রবন্ধযুক্ত বাক্য সুধা সম্পন্তিরূপ না্দ গ্রন্থ রচন। করিতে 
সক্ষম হয়েন ॥ ১৯ || 

তৃতীয় পদ্ম | 

অধুন] স্ভৃতীয় পঘ্ের স্থানাঁদি বর্ন! করিতেছেন । 

তন্তোর্ে নাভিমূলে দশ দল মিলিতে পুর্ণ মেঘ 

প্রকাশে, নীলান্তোজ প্রকাশৈ রূপক্কৃত জঠরে 

“ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রঃ 1 * ধ্যায়ে দৈশ্বানরম্তারুণ 
মিহির .সমং মণ্ডলং ত্ভ্রিকোণং তদ্বাস্েস্বস্তি- 

" কাখ্যে স্ত্িতিরভিলসিতং তত্রবহেঃ স্ববীজং || ২০ | 

পুরো স্বাধিষ্ঠান পদ্মের উপরিভাগে নাভিমুল প্রদেশে (ডং ঢং 
ণং ত২ থং দূং ঘহ নং পং*ফং)নাদবিন্ডু যুক্ত এত দশাক্গরাত্মক মেঘের 
্যাঁয় ন্লীলবর্ণ দশ দলযুক্ত মণিপুরাখ্য'এক নীলপন্ম আছে, সাধক তত্ময- 
ভাগে অগ্নি দেবতারস্ছূর্যামগ্ুলের ন্যায় প্রকাশ বিশিষউ রংরারাত্মক ত্রি- 
কো ধশ্রকে এবং তদ্বাহপ্রদেশে স্বত্তিকাখ্য তিনটি বহ্ছিবীজকেও ঘ্যান 
করিবেন || ২০ ॥ 



৯৪ ষটচক্র! 

ধ্যায়েম্মেবাধিকঢ়ং নব তপন নিভং বেদ বাস 
জলাঙ্গং, ততক্রোড়ে রুত্রৰূপো! নিবসতি সতত২ ৷ 
শুদ্ধ দিম্দ,র রাঁগঃ। ভম্মালিপ্তাঙ্গ ভূষাঁভরণসিত 
বপু ব্ধবূপী ব্রিনেত্র» লোকানামিষ্টদাত! 
ভয় বরদ করঃ সুষ্ঠি সংহাঁরকারী || ২১ || 

প্রাঞ্ক্ত ন'ল্ পন্মমধ্যে মেষবাহনখিরূড নবীন দিনমণির ন্যায় আরজ 
"বর্ণ ও চতুর্ঘন্ত বিশিষ্ট অগ্লিদেবতাঁকে খ্যান করিবেন এবং তঁহারে ক্রোড়ে 
বিশুদ্ধ সিষ্ট্র রাগসদ্ভুশ রক্তবণ যে একটি রুদ্র অবস্থিতি করিতেছেন ? ভক্ম- 
জেগন দ্বার! গুরুক্ষ ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট সেই বদ্ধরূপি রুদ্রই এক হস্তদ্বার! ত্রিজু- 
বনস্থ লোকসমুহের ববাঞ্কিত ফলদাত ও অপর হন্তদ্বারা অভয় বরদানশীল 
হইয়া! প্রলয়কালে সুষ্তি সংহার করেন || ২১ ॥ 

তিত্রান্তে লাকিনীসা সকল শুভকরী বেদ বাহুজ্জ, 
লাঙ্গী, শ্টাম! পীতাম্বরাদ্যৈ বিবিধ বিরচনা 
কুত। মন্ত চিন্তা? ধ্যান্বেবং নাভিপন্মং গ্রভবতি 

নিতরাঁং সংহতৌ পলনেচ, বাণী তন্তাঁননাক্জে 
বিলসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলম্ষণীঃ|| ২২ 

প্রাপ্ত দশদলযুক্ত নীলবর্ণ নাভিপন্মমধো শ্ঠাঁমবর্ণ। ও চতৃভূ্জ খাঁরিণী 
'সর্বশুভকারিগপী লাকিনী নায়ী যোগিনী অধিষ্ঠিত! আছেন, তিনি পীতব্ণ 
বস্ত্র পরিধান ও'বিবিধালস্কারদি দ্বার বিভূষিতাক্কেতুক উন্মন্তচিক্ত1! হয়েন। 
ফলতঃ 'য সাঁধক এতগ্মণিপুরাখা নাভিপন্মস্থিত অগ্রিদেবতাকে ও তৎ ত্রেণ- 
ডস্থিত বৃদ্ধর্প রুএনু'ত্বকে ও তদধিপ। লাকিনী, নায়ী যোঁগিনীকে একাগ্র- 
চিন্ত হুইক্স। খ্যাঁন করেন তিনি অৰশ্থাই সৃষ্টির সংহাঁর পালনে নমর্থশীল 
'কুইতে পারেন+ বং উহার বদনকধূলে জ্ঞানসপ্পন্তির আকরস্বরূপা"বাগৃা- 
'দ্গিঙ্গী সংস্বতীও নর্বদ| বিরাজমান। থাকেন ॥ হ২॥ | 



যটচক্ত। ৯৫ 
চতুর্থ পদ্ম। 

স্বধূন। অনঁহত নামক হাদয়পদ্সের স্থাঁনাপ্ি বর্ন করিতেছেন । 

তস্যোক্ছে হৃদি পন্কজং সললিতং বন্ধুক কান্ত্য- 
জ্জলং, কাঁদে দ্ণদশ বর্ণকৈ রুপরৃতং শিন্দ,র 
গ্রাগাঞ্িতৈঃ 1 নাক্সা নাহত মীরিতং সুরতরুং 
বাঞ্চাতিরিক্ত প্রদং) বায়োর্মগুল মন্র ধূম সদবশং 
বট্কোণ শোভান্বিতং ॥ ২৩।| 

পুর্ধোক্ত মণিপুরাখ্য নাভিপনেদ্ব কিছ উদ্ছ্প্রদেশে বন্ধুক পুষ্প 
সদৃশ উত্ত্বল কান্তিমৎ ও নিন্দুর রাঁগাঞ্চিত (কখগযউচহজব ৬ ৬৩) 
এতদ্দ্রাদশাক্ষররূপ দ্বাদশ দলযুক্ত অনাহত নামক হ্বৎপন্ম ও তন্ম ঘ্ব্য ,খুমস: 
দশ ছয়টি কোণযুক্ত বায়ুমণগ্ডল আঁছে। কম্পরক্ষ সদৃশ এ হৃদয়পদ্ম স্লাধককে 
বাঞ্চাতিরিক্ত ফল প্রদান করেন। ] 

তন্মধ্যে পরমক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলী ধূষরত 
ধ্যায়েৎ পানি চতৃষ্টয়েন লদিতং কৃবগাধিকঢ 
“পরং। তন্মধ্যে করুণানিধান মমলং হংসাভ 
সীশং বর পাঁণিত্যা মতয়ং বরং নিদধতং 
লোক ব্রয়াণা মপি || ২৪. 

সাধক পুর্মোক্ত: হাদয়পন্মস্থিত বয়ুমণ্ডল মধ্যে যংকারাঁতআক বাঁযুবীজকে 
খ্যান করিবেন, যে বায়ুদেব ধূমরাশিসদ্েশ ধুষরবর্ণ,ও চভুর্ৃত্ত বিশিষ্ট ও কু 
সার যগোপরি উপবিষউ আছেন । এব, সেই বায়ুবীজমখ্যে হংসের হ্যায় 
শু্লুবর্ণ ৪ করদ্বয়দ্বার! ভ্রিলোকের বরদানকর্ত। গরম করুণানিধান ঈশাঁল 
নার্মফ শিবকেও ধ্যান করিবেন || হ৪ ॥ ্ 



৯৬ . ষটচক্র! 
তত্রান্তে থলু কাকিনী নব তড়িৎ পীতা ত্রিনেত্রা' 
শুভা, সর্ববালঙ্করপাঁস্বিতা। হিতকরী ঘোগান্থিতানাং 

মুদা। হস্তৈঃ পাশ কপাল শোভন করান্ সং- 
বিভ্রতী চাভয়ং, 'স্তা পুর্ণনুধা রসার্ হৃদয়! 
কক্কালমাল৷ ধরা || ২৫1 

পুর্কোক্ত অনাহত নাঁমক হ্াৎপন্মে কাকিনী নাকী এক যোগিম্ট আছেন 
প্যনি নবীন তড়িৎ গুভার হ্যাঁয় পীতবর্ণ। ও হার কেয়,রাঁদি সর্ধবালঙ্কারে বিভ্ু 

"বত! ও. তরিনেত্রবিশিষ্টা এবং যোগীগণের হিতকারিণী ও আনন্দদায়িক/ 
ইয়েন। এবঞ্চ তিন সুশোভিত বাহুচতু্টয়দ্বারা পাশ কপাল খটাজ ও অভয় 
ধারণ পুর্ববক মুধীপনানন্দে হৃচিস্ত! হইয়। গলদেশে কঙ্কাঁলমাল৷ ধারণ 
করিয়। অবস্থিতি করিতেছেন |! হ৫।| 

এত ্সীরজ কর্ণিকাস্তর লসৎ শক্তি ক্রিনেব্রাভিধা, 

/বিছ্যুৎ কোটি সমান কোমল বপুঃ সাস্তে তদস্ত- 
' গঁতঃ। বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্রকোইপি কনকাকারাঙ্গ 
রাগোজ্জ।ল।5 মৌলৌ সুক্ষ বিতেদ যুউ. মণিরিব 

প্রোলাস লঙ্ষমযালয়ঃ|| ২৬ || 

গ্রাগুক্ত হৃদয়গঞ্ের কর্ণিকাভ্যন্তরে কেটি সৌদামিনী তুল। গ্রক'শ- 
মাঁন। অথচ কোমলকলেবর1 ত্রিনেত্র নান্নী এক শক্তি অবস্থিতি করিতেছেন) 
এ শক্তির মখ/ভাগে কুঙ্কমাদি অঙ্গরাগবিশিষ্ট বাণাখ্য এক শিবলিঙ্গ জা- 
ছেন, যাহার মত্ত প্রন্ষুটিত কোকনদ সদ্শ পন্মরাগ সথিদ্বার৷ বিভ্ভু; 
বিত || ২৬ || - ও 

ধ্যায়েদ্বে। হদি পন্কজং নুললিতং সর্ধস্য পীঠা- 

লয়ং, দেবস্যানিল হীন দীপ কলিকা.হংসেন 
₹শোভিতং।'ভাবোর্গুল মণ্ডিতাস্তর লসৎ 

কিঞুল্ষ শোভাভরংঃ বাচামীশ্বর ঈশ্বরোপি জগ- 
তাং রক্ষাবিনাশে ক্ষমঃ || ২৭ 



,যট্চক্র | »৯্ধ 

যে সাধক লরদ্দেবের পীঠাঁলয় স্বরূপ বাঁয়ুরহিভ দীপ শিখার হ্যায় নিশ্চল 
ব্রহ্মক্ধেযোতির্ধারা সুশোভিত ও সুর্যযমগ্ডুল মগ্িত গ্রদীপ্ত দ্বাদশ কিপুল্কৰি- 
শিষ ভুললিত হ্ৃদয়পন্মকে খাঁন করেন তিনি অবিলম্দে বাক্জিদ্ধ ও ঈশ্বর- 
স্বর্গ হইয়। জগতের রক্ষা বিনাঁশে সক্ষম হয়েন। অর্থাৎ সুযৃক্তিকালে যে 
প্রকার স্ুণানম্দময় নিশ্চল পরমাআ। দেহমখ্যে প্রকাশিত খাঁকেন জাঁগ্রদব- 
স্থায়,যিন হদয়পদ্ম ধান করিয়! সেট রূপ নিশ্চল পরমাকআঁকে দর্শন করেন 
তিনিই জীবন্ম,ক্ত ব| সিদ্ধপুরুষ হইয়। জগতের রক্ষ। বিনাশ করণে সক্ষম 
হয়েন 1 ২৭11 

যোগীশে। ভবতি প্রিয়া, প্রিয়তমঃ কান্তাকুলগ্া। , 
নিশং) জ্ঞানীশোহপি কৃতী জিতেক্দ্রিয়গণ ধ্যানা- 
বধান ক্ষমঃ। গদ্যৈঃ পদ্য পদাদদিভিষ্ট সততং 
কাব্যান্ধু ধারাবহে।, লক্ষী রঙ্গন দৈবতং প্রপুরে 
শক্ত? প্রবেষ্টুৎ ক্ষণাহ |) ২৮ || | 

প্রাগুক্ত হৃদয়পন্মস্থিত মেই ব্রহ্ধজ্যোতিকে যিনি জানিতে পরেন তিনি 
স্বোগীশ্রেষ্ঠ হয়েন এবং কুলকাঁমিনীগণ শ্বশ্ব পতি অগেঙ্গাও তাহাকে প্রিক্- 
তমরূপে দর্শন করেন। অপিচ তিনি মহাজ্ঞানী হইয়া খ্যাঁনদ্বার! জিতেক্্রি- 
স্বগণের মনে গভ বিষয়ও জানিতে ক্ষম 'হয়েন এবং গছ্য পছা রচনাবিষয়ে 
কাব্যবারিবাহ- -তুল্য সেই মহাপুরুষ ক্ষণমাত্রে পরপুরে প্রবেশ করিভেও 
সক্ষম হয়েন এবং তাহার অঙজনে লন্ত্লীদেরন নিরন্তর ক্রীড়। করেন || ২₹৮।। 

পঞ্চম পন্ম। 

আধুনা বিশুদ্ব নামক পঞ্চম পদ্মের নিন বপন] করিতেছেন । 

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজ : মমলং ধুম ধুম প্রকাশ, 
স্বরঃ সর্বৈরঃ শোণৈ দলপরি লনিতং দীপিঃ্তং | 

€ ১৩ ) 



৯৮, যটচক্র। 
দীপ্তবুদ্ধেঃ । সমান্তে পুর্েন্ছঃ প্রথিত তম নভো! 
মণ্ডুলং বৃন্তৰপং, হিমচ্ছায়। নাগোপরি লসিত-. 

তনোঃ শুর্ুবর্ণাস্বরস্ত || ২৯ | 

হৃদয়পদ্মের কিঞ্িৎ উদ্বপ্রদেশে অর্থাৎ ক্ঠসমদেশে দীপ্তবুদ্ধি লোঁকের 
প্রকাশত্বরূপ অকারাদি বিনর্গান্ত ফোড়শ স্বরাত্মক শোণবর্ণ যোড়শদলযুক্ত 
রশুদ্ধনামক খুত্রবর্ণ এক পদ্ম অছে $ তাহার মধ্যভাগে পুর্ণচন্দের গ্যাঁয় প্রকাঁশ 
বিশিষ্ট গোলাকার যে নভোঁমগুল আছে সেই নভোমগুলই শ্বেতবর্ণ হল্তযা- 
বড় শুরুবর্ণ আকাশের সুক্জীতম ফলেবর বলিয়! কথিত হয় ॥ ২৯ ॥ 

ভূজৈঃ পাঁশাভীত্যঙ্ক শবর লসিতৈঃ শোভিতা- 
লম্ত তস্য, মনোরঙ্গে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিনন 

পর্দেহে। হিমাভৈঃ | ত্রিমেত্রঃ পঞ্চাস্যো ললিত 
দশতভূজো ব্যাত্রচর্্াম্বরাঢ্যঃ১ সদা পুর্ব্বদেবঃ শিব 
ইতি সমাখ্যান সিদ্ধ) প্রাসন্ধঃ1| ৩০ || 

সিদ্ধগণের' মধ্যে এতদ্রপ অখ্যান প্রসিদ্ধ আছে যে পাঁশ অঙ্কুশ অভয় ও 
বর এতচ্চতুষ্টয় বিশিষ্ট কর চতুষ্টয় দ্বারা! সুশোভিত অঙ্জবিশিষ্ট হংকাঁ- 
রাঅক যে আকাশ মগ্ডজুল সেই আকাশ ম্গল মধ্যে পঞ্চমুখ ত্রিনেত্র ও 
সুললিত দশভুজ বিশিষ্ট ব্যাভ্রচম্মীম্বর পরিধৃত পুর্বদেব স্বদপ ঈশান 
ন্বামক শিব গিরিজার লহিত অভিস্ন হইয়া মনোসুখে নিত্য বিয়াজমান' 
আছেন | ৩০, ॥ 

ভুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধ। নিবসতি কমলে সাকিনী পীত 

বর্ণাঃ শরং চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী হস্ত 
পদ্মৈশ্তুভিঃ । সুধাঁংশে]ঃ সম্পণং শশপরি রহিতং 

মগ্ডলং কর্শিকাঁয়াং মহ! মোক্ষহারং জয় মি 
দধতং গুদ্ধশীলেন্দ্রিয়ন্য ||$১ |]. | 



বটচক্র! ৯৯ 
পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ নামক যোঁড়শ দল 'পন্সমমধ্যে পুর্ণ চন্দ্রের সুধাপান 

দ্বার আনন্দচিত্তা ও গীতবর্ণা এবং চতুহ্ত্তদ্বার। খনুর্বাঁণ পাঁশান্ত্র ও অঙ্কুশ 
ধারিণী সাঁকিনী নাকী এক যোগিনী অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই গদ্দের 
কর্ণিকাঁক্চ মধ্যে জিতেন্দ্রিয়গণের সম্পন্তিদায়ক ও নির্ধাণমুক্তির দ্বারস্বরূপ 
নিষ্কলঙ্ক চন্্রমগ্ুল আছে ।। ৩১ ॥ 

ইহস্থানে চিত্ত নিবসতি নিধানীত্তস্য সম্পন্প যোৌগঃ, 
কবির্বাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ শান্ত 

চেতাঃ। ত্রিলোকীনাং দশী “নকল হিতকরো 
রোগ শোক প্রমুক্ত শ্চিরপ্ভীবী ভোগ! নিতু বুবধি 

বিপদাং ধ্বংস হংস প্রকাশঃ || ৩২।| 

যে সাধক পুর্বোক্ত বিশুদ্ধ নামক ষোঁড়শদল পথে চিন্তাবধ:স- করন 
তিনি সম্পূর্ণরূপে যৌগের ফল প্রাপ্ত হয়েন সুতরাৎ সেই প্রশান্ত চিন্ত সাধক, 
অপ্পকালমধ্যে কবি বান্দী ও আত্মঙ্ঞানী হইয়। এক স্থানে উপবেশন 
পুর্ববক স্বর্গ মত? পাতাঁলের সমন্ত বিবরণ জানিছ্ে পারেন, অপিচ তিনি 
মকঙ্গ লোকের হিতকাঁরী ও রোগ শোঁক হইতে বিষমুক্ত হইয়। চিরজীবী 
হয়েন এবং তিনি পরমহ₹ংসের ন্যায় গ্রকাশমাঁন হয়! নিগবধি বিষয় 
ভোগঙজনিত বিবিধ বিগন্তি বিনাশ করেন, অর্থাৎ ক্রমেৎ ভোগরহিত 
হয়েন।। ওহ ॥ 

দিদা পদ্ম গ. 

অধ! দ্বিপপল পছ্ের স্থানাঁদি বর্ণল। করিতেছেন। 

অজ্ঞান1মাম্বজন্ তত,হিনরুর সমং ধ্যান ধাম 
প্রকাশং'হক্ষাভ্যাং কেবলাত্যাং প্রবিলসিত বপু 

মেঁত্রপত্রংসুশুজং | তন্মধ্যে হাঁকিনীসা শশিসম 



২৩ ষঢচক্র। . 
ধবল বস্ত,ঘটকং দধাঁনা, বিদ্য। মুদ্রা কপালং 
ডমরু জপমণী বিভ্রতী শুদ্ধচিন্তা || ৩৩ |। 

জ্যুগল মধ্য ভুখাঁকর কর-সছুশ শুক্রুবণ ও যোগিগণের ধ্যানমিকেতন- 

গ্রকাশম্বরপ কেবল ছু ও ক্ষ এতদ্ণতপাতআক আজ্ঞাঁন নামক একটি দ্বিদল 
পম আছে, এ পদ্মমধ্যে লুখাহশুনছশ শুক্লুবণণ ও যন্মখ বিশিষ্ট! হাকিনী 
নায়ী এক যোগিনী অৰস্থিতি করিতেছেন , যিনি করচতুষটয্রদ্বারা পুম্তক 
কপালখণ্ড ভমরুবাদা ও জপমখল। খারণ করিয়। পরম পবিত্রার ন)ায় শোভা 
গ্ণইতেছেন। ৩৩। 

এতৎ পঞ্মীন্তরালে নিবসতিচ মনঃ হুম্মমবপং 
প্রসিদ্ধং যোনৌ তৎ কর্ণিকায়। মিতর শিবপদং 

ন্গি্চহ শ্রকাশহ । বিছ্যুম্মীল। বিলীসং পরম 
। ক্ুলগদং ত্রহ্মসুত্র প্রবোধং বেদানামাদি বীজং 
স্বিরতর জদয় শ্চিম্তয়েতৎ ক্রমেণ 1 ৩3 |) 

প্রাঙ্তক্ত অজ্ঞানন!'মক দ্বিদল পন্মমধ্যে সুস্মুরপ প্রসিদ্ধ মন এবং এ 
পন্মের যোনিরূপ1 কর্ণিকাঁমধে। ইতরাখ্য একটি শিব লিঙ্গাকারে বিরাজিত 
আছেন সেই লিঙ্গাকার শিব বিদ্যান্মধল।র হ্যায় প্রকাশমান ও জনসমুহের 
ব্রক্ষজ্ঞান গ্রাপ্তির প্রবোধক ও বেদ।ছি শান্তর সমুহের প্রণবাজক আদি বীজ 
স্বরূপ হয়েন । জতএব সাঁধকগণ এঁ স্থানে চিত্ত স্থির করিয়। ক্রমে ২ এ গদ্ম- 

স্থিত সমুদায় পদার্থ উত্তমরূপে চিন্ত! করিবেন || ৩৪ || 

গ্রন্থকারের উক্তি । 

এ দ্বিদল পম গ্রতিমুর্তিতে বহিষ্গগে যেবূপ অক্কিত আছে ন'ধক তদ্রপ 
চিন্ত। ন1 করিয়। ললাটাস্থির অভ্যন্তরে চিন্ত! করিবেন । কেননা এ স্কান 
হইতে জীবের মনঃ ক্রমশঃ 'উদ্ধগমন পূর্বক সুমের অস্থির মধ্যভণগে হুক 
চর্মচ্ছাদ্দিত যে. এক ছিদ্র আছে সেই ছিত্রপথ দিয়! সুষ্ম্নাসুলে গমন'করি- 
তে গরিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ফলতঃ যে সময়ে এ ছিদ্রপথ পিয়। জ্শীবের 

' জনঃ প্রথম গমন করে তৎকালীন এ ছিজ্রাচ্ছাদিগ্ধ হুক্সর্শী | ছন্ন ভিন্ন হইয়! 



ষট্চক্র। ১০৯ 
যায় তত্প্যুদ্ত জীবের মাঁসিকারন্ধ,দিয়া কিঞ্চিত রক্ভু নির্গত হুঈগ্া থাঁকে 
কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার বেদনাদি অনুভব হয় না) বরং র্ষস্থানলাভে 
গরম পরিতোষ জন্মে । 

' ধ্যানাত্মা! সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপরে শীপ্গ:মী 
নুনীন্্রঃ) স্দজ্ঞঃ সর্বদরশীসকল হিতকরঃ সর্ব 
শাত্রার্থ বক্তা | অদৈতাচারবাদী বিদলিতভ পরম! 
পুর্ব সিদ্ধি প্রসিছ্ধো, দীর্ঘাযুঃ সোহধিকর্তা ত্রিভু 
বন ভবনে সংহৃতৌ পালনেচ || ৩৫ $। 

পুর্বোক্ত দ্বিদল পদ্ম ধ্যানদ্বার! সাধকেন্্র যুনীক্ঞ হইয়া পরপুরে ( কঃ 
নর দেহমধ্যে) প্রবেশ করিতে সর্ষম হয়েন এব সর্বজ্ঞ গ সর্ক 
সকলের হিতকা!রী ও সর্টশান্ত প্রবক্তাঁও হয়েন ) অথচ তিনি মায়াকে & 
করিয়। অই্তাঁচাঁরবাদী ও দীধণযুর্তরিশিন্ট হওতঃ ত্রিভূবনরূপ গৃহমখেযে সৃতি 
হর পণলনে ব্রহ্ষ বিষ শিবস্বরূপ হয়েন। ৩৫। ও 

তদন্তশ্ক্রেইস্মিন্ নিবস্তিসততৎ শুদ্ধরুদ্ধযস্ত 

রাত, প্রদীপাভ জ্যোতিঃ প্রণব বিরচন। বপ 

বর্ণঃ প্রকারঃ। তদুদ্ধে চন্দ্র! স্তছুপরি বিলসণ্ 
বিল্দুবপীমকার, স্তদাদ্যে নাহোহসৌ শশিধবল 
ভুধাধার সন্তান হাসী || ৩৬৭। 

এ অজ্ঞান নামক দ্বিদলপন্মের অন্ত ভাঁগে অর্থ!ৎ ভ্রযুগলের কিঞ্চিৎ উদ . 
গ্রদেশে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জেঞয়ন্বরূপ অন্তরা! নিরন্তর নিবাস করেন । এ অন্ত 
রাত। ঈীপশিখার হ্যায় জ্যোতিষ্বান্ন ও গ্রণবের বণস্বরূপ আকাঁরবিশিষ্টা 

হয়েন 1 অন্তরার উপরিভাগে অধ্বাচন্দ্র'এবহ তদুপরি বিন্ছুরূপি মকাঁরবণ 
আছে ”এ মকার বর্ণের আছাভাগে চন্দ্রের স্তায় জ্ক্ুবর্ণ যেশিৰ আছেন তিনি 
সুধকিরের কিরণমছশ মৃভুমব্দ হাঁস) করিতেছেন || ৩৬ ॥ 

ঠা 



০২, যট্চক্র। 
ইহস্থানে লীনে নুন্ুখ সদনে চেতন পরং, 

নিরালম্বী বক্ত! পরম গুরু সেবা নুবিদিতাং। 
সদাভ্যাসাঁৎ যোগী পবন নুহৃদাং পশ্ঠতি কলাং - 
তত স্তম্ধ্যাস্তঃ প্রবিশতিচ ৰপানপি পদান্. | ৩৭ ||. 

পরমনসুখধামস্বরপ এ স্থানে মনঃ লীন হইলে পরম গুরুর সেবাদ্ার! 
বিদিত যে নিরালম্ব মুদ্রা, সদ! সেই যুদ্রাভ্যসদ্বার! সাধক পরমযোগী 
হুয়েন ; তদনভ্তর তিনি বায়ুর সহায়তায় আতজে)াতির কল1ও তদন্তে 

*তল্মধ্যতণগে প্রবিষ্ট হইয়। মুর্ভিমান নিথিল ্রহ্ষাগুরূপ আত্মন্বরূগণ দর্শন্ 
করিতে পারেন । ৩৭। 

ত্বলদ্দীপীফারং তদপিচ নবীনার্ক বনুলং, 
প্রকাশং জ্যোতির্বা গগণ ধরণী মধ্য মিলিতং | 
প্টইস্থানে সক্ষাৎ ভবতি ভগবান্ পুর্ণ বিতবে 
ইবয়েঃ সাক্ষী বহিঃ শশি মিহিরয়ো। মগুলমিব 1| ৩৮ || 

প্রাঞ্ক্ক অন্তরাজ্সার প্রাপ্য যে পরমস্থান তাহ! প্রজ্বলিত দীপশিখার 
যায় অকার ৰিশিষ ও নবীন দিন্মণির হ্তায় অতিশয় প্রকাশমানন অথব! 
সেই জ্েযাোতিঃ মন্তকের মন্তিক্ক স্থানাৰখি মুলাখারস্থিত পৃথ্থীচক্র পর্যান্ত 
মিলিত আছে। মন্তকন্থিত এ জ্যোতির্দীয় পরমস্থাঁনে চন্দ্র সূর্য্য মগুলের 
ন্যায় প্রকাশমান ও জগতের সাক্ষিত্বরূপ পুর্ণ এম্বর্ধয যুক্ত ভগবানের নহিত 
জীবের সাক্ষাৎ হয়। অর্থাৎ সুমেরুহাড়ের ছিত্র ব ব্রহ্মরন্ধ, ভেঙ্গ করিয়া, 
যাহার অন্তরা লুযুন্নসুলে গমন করিতে পারে তিনি দীপশিখারি ন্যায় 
আকারবিশিষ্ট চৈতনযজে]াতি- মধ ভগবানকে দর্শন করিতে'সক্ষম্ হয়েন। 
দেই চৈতন্য ঠজ্যাতির শিখাস্থান 'ম্মরণার্থ ভর্তীচাঁযর্য প্রভৃতি, অনে- 
কালেক মনুষা মন্তকের পশ্চ1দ্ভার্গের ঠিক সি স্থানে শিখা রাখিয়] 
থাকেন *। ৩৮। 
প্র পপ পপ পপ পপ পসপপাপপ্পপা০ ৬ 

* শিখ! যদ্ঞসুব্ব ভিলক ফোটি। ও পুজাহ্িক করবার সময়ে শরীরের যেং 
স্বাঁনে চিহ্ন করিতে হয় তসমুহ্ নিগ্ুচ ভাৎপর্য্যের সহিত « শিঙে হারিয়ে 
চ্যাটে য ফু » ৰ1 অহ্ট কোন নাম দিয়! এক খানি গ্রন্থ বিরিচন করিবার'মানস 
রহিল। কেনন! আধুনিক অনেকাঁনেক মনুষ্য প্রন্তৃত বিষয় বিস্যৃত হইয়। তি- 
লকফৌট! ও শিখাদি ধারণ করাকেই প্রকৃত ধুর বলিয়া! বৰিবেচন1 করেন। 



বটচত্র । ১০৩ 

ইহল্ছানে বিষে রতুল পরমামোদ মধুরে, 

'মারোপ্য প্রাণং প্রমুদিতমনাঃ প্রাণ নিধনে । 

পরং নিত্যং দেবং পুরুষ মজমাদ্যং ভ্রিজগতং 

পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতিচ বেদান্ত বিদ্বিতঃ | ৩৯ || 

বিষ্ুর পরমাঁমোদ নিকেতনন্বরূপ নিত্যসুখময় এ মধুরস্থাঁনে প্রণারোপণ- 
পুর্নক যে যোগী হ্ব্টচিত্ত হইয়! কলেৰর পরিত্যাগ করেন মেই যোগীজ ত্রি- 
জ্রগতের আদি পুরুষ ও বেদান্তবিদিত নিপ্তাসুখময় সচ্চিদানন্দস্বরূণ পরম 
বিষ্ুতে প্রবিষ্ট হয়েন || ৩৯ || 

লয়স্থানং বাঁয়ে স্তছুপরিচ মহাঁনাদৰপং শিবাঁ- 
গ্ব শিবাঁকারং শান্তং বরদ মভয়দং শুদ্ধবুষ্ধী 
প্রকাশং | যদা যোগী পঞ্্যেদ্রুচরণযুগাভোজ 
সেবা সুশীল, স্তদ! বাচাং সিদ্ধিঃ করকমল তলে 

তস) ভূয়া সদৈব || ৪০ || 

/. আজ্ঞাননামক দ্বিদল পদ্মের উপরিভাগে যে শিব বর্ণিত হইয়াছেন মহাঁ- 
নাদরূপ সেই সদাশিবের অর্ধভাগকে বাঁয়ুর লয়স্থণন বলিয়া! জাঁনিবেন। 
ফলতঃ সেই মহ্বানাদাখা সদাঁশিব ছুই হস্তদ্বারা অভয় ও বরদাঁনকর্ত| এবং 
প্রশান্ত ও শুদ্ধবুদ্ধ প্রকাশন্বরূপ হয়েন। যোগীশ্রেষ্ঠ যে কাঁলে গুরুপাদপ্ 
সেবাতে কুশল হইয়া এ বাঁয়ু দেবতার লয়স্থানবপ শিবাঞ্চকে দর্শন করেন 
ত্কাক্রো বাঁক্সিদ্ধি সর্বদাই তাঁহার করতলস্থিভা হয়| 8০, || 

ষষ্ঠ পদ্ম । 

অধুন! মন্তকস্থিভ সহশ্রদল পদ্মের স্থানাদি বর্ন! করিতেছেন । 

তদৃদ্ধে শঙ্খিন্য! নিবসতিশিখরে গুন্যদেশে প্র 
কাশ, বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পুশ পুর্ণেন্ছ 
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স্রভ্রং। অধোবক্ত,ং কান্তং তরুণ রবিকল। কান্ত « 

কিওল্ক পু ললধটাদ্যৈর্ব8ৈঃ পরিলমিত ৰপুঃ 

. কেবলানন্দ ৰপং || ৪১।| 

প্রার্ক্ত যহানাদাঁখা শিবের উপরিভাগে শঙ্ছিনী নাড়ীর শিঁখরপ্রছেশে 
যে শুহ্যাকার স্থান অর্ছে সেই প্রকাঁশম্বরূপ শুহ্যস্থানস্থিত বিনর্গযুগলের 
অতোভাগে পুন সুখাকর-সহ্কৃশ শুত্রবর্ণ সহত্রদল পদ্ম অধোমুখে বিকসিত 
আছে । এ পদ্ম নবীন দিনমণির কিরণসছুশ উদ্ত্বল এবং কমনীয় কেশর ও 
অফারাদি পঞ্চাশছর্ণ যুক্ত ও কৈবল্যানন্দম্বরূপ ॥॥ ৪১ || 

'সমাস্তে তস্যান্তঃ শশপরি রহিতঃ শুদ্ধ সম্পপ 
নর স্টরৎ জ্যোতম্নাজালঃ পরম রসচয় স্লিধ 
সন্তান হাসী | ত্রিকোণং তস্যান্তঃ ম্ক,রতিচ মততং 

বিহ্যদাকার ৰপং, তদন্তঃ শুন্যং তৎ সকল 
.স্ুরধণৈঃ সেবিতর্চশতি গুগ্তং11 ৪২ ॥। 

_. প্রাঞ্তক্ত সহ্ত্রদল পন্মমধ্যে শশরহিত সম্পুণ সুধাহশু বিরাজিত আছেন 
যিনি অমৃতরসন্বরূণ জ্যোৎনাজাল প্রকাশ করিয়। যেন যৃদুমন্দ হাস্য করিতে 
ছেন। এ চন্দ্রমণ্ডুলমধ্যে বিছাদাকাররূপ যে ত্রিকোণ যন্ত্র প্রকাশ পাঁইতেছে 
হার অধ্যভ!গে সুরলমুহের সেবনীয় অণতগ্চহ্থতর চিন্রপাজার শূন্যস্থান 
আছে ।। 8৪২ || 

কুগোপ্যং তদ্ত্বাদতিশয় পরমাযোদ সন্ভান- 

রাশে$ পরং কন্নং সুক্ষং সকল শশিকলা 
শুদ্ধৰপ প্রকাশং | ইহস্থানে দেবঃ পরম শিব 
সমাখ্যান সিদ্ধঃ গ্রসিদ্ধঃ) খকপী সর্ধাত্ম। রস- 
বিরল সিতোহ্ঞান মোহান্ধহংস।1 ৪৩ | 

বিশুদ্ধ পুণ্চম্্র-সদ্ৃশ প্রকাশমান এ শূন্যস্থান পরমানন্দ রদ ভোগের মুল 
হবধগু হয় অতএব সাগান্ত লোকের নিকট্ট ইহা প্রকাশ ন। করিয়। যত্বাতিশয়ে 



, ষটচক্র। ১৫ 
গোঁপন কাঁরবেন | ফলতঃ সিদ্ধগণের নিকট এতদ্রপ আখ্যান গ্রনিদ্ধ আছে 
যে এঁস্থানে সকলের আত্মান্বরূপ শুক্ুবর্ণ আকাঁশরূপি এক মহাঙ্গের আছেন 

'যিনি নিভ্যানদ্দ্রময় ও অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকাঁর বিনাশের জ্যোতিম্বরূপ পরম- 

হংসহয়েন।। ৪৩ | 

'ম্ুুধাধারা সারং নিরবধি রিমুঞ্চল্নতি পরং, 
যতেরাআজ্ঞানং দিশতি ভগবান্ নিম্মলিমতেঃ। 
সমান্ডতে সর্বেশঃ সকল সুখ সন্তান লহরী, 

পরীবাহে। হংসঃ পরম ইতি নাক! পরিচিতঃ || 88, , 

পুর্বেক্ত শুন্তস্থানে উপৰেশনপু ক সেই ভগবান শর্ভাঁদের নির্ঘ্মলচিত্ত 
যোগীবরকে নিরৰণ্ধ অতিমাত্র সুধা দান ও *আঁজজ্ঞানের উপদেশ করিতে- 
ছেন। ফলতঃ পরমহংস নামে বিখাত* সেই মহাঁদেৰ ৯কল প্রাণির ঈশ্বর ও 
সকল প্রকার সুখতরঙ্জের নিঝ রশ্বরপ হয়েন | ৪8৪ || 

শিবস্থানং শৈবাঃ পরম পুরুষং' বৈষ্ৰগ্নণাঃ) 

লপস্তীতি প্রায়ে। হরিহর পদং কেচিদপরে 

পদং দেব্য! দেবী চরণ যুগলানন্দ রসিকা, 
মুনীন্্া অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষস্থান মমলং || ৪৫ || 

পুর্ববোক্চ এ শূন্যস্থানকেই শৈবগণ শিবস্থান কহেন এবং বৈষ্ৰগণ পরম- 
পুরুষ যে বিষ্ঠতাহাঁর নিকেতন অর্থাৎ বিষ্ুধাঁম বলিয়া অভিধর্ঠন করেন এবং 
কোঁনহ উপাদকেরা হরিহরপদ্দ বলেন*এবং শাঁক্তের] দেবীস্থানি ও যুগলানন্দ 
রসিক,সক্তেরা হরগ্ণৌরীর চরণপণ্ম "বলিয়! বটাখ্যা করেন এবং মুনিগণ ও 
অন্যান্থ দার্শনিকের। ব্রহ্ধাগুরূপ প্রকৃতি পুরুষের নির্ধল স্থান বলিয়। বন! 
করেন । ফলনঃ যে কোঁন উপাসক যে কোন নাঁম রূপের উপাঁনা! করুন্ দক 
লেই ,আপনহ ইঞ্টদেবত'ঁকে ব্রহ্ম স্বরূপ বলয়! স্বীকার করেন; সুতরাহ 
প্রাঞ্তক্ত এ পরম শূন্যস্থান যে সচ্চালন্দন্বরূপ ব্রক্ষস্থান তাঁহ| র্ঘতোভ'বে 
সিদ্ধকইল।। ৪৫ ৭ 

€( ১৪ .) 



১৪৬ ষট্চক্র | 
. ইহস্থানং ভাতা নিয়ত নিজ চিন্তে। নরবরোঃ 
ন ভুয়াৎ সংগারে কচিদপি ন বদ্ধ স্ত্িতুবনে | 
সমগ্র শক্তিঃস্যান্সিয়ত মনস শস্য কৃতিনঃ, 
সদা কর্ত,ংহর্ত,ং খগতি রপি বাঁণী সুবিমলা || ৪৬1 

ঘে যোঁগীবর অহ্জঙ্বল পদ্মস্থিত প্রাগুক্ত ব্রক্ষস্থান উত্তমরূপে নিরূপণ 
করিয়। পরমাত্। চিন্তাপর হয়েন জ মমরণ যক্ত্রণাঁধার এই অসার সংসারে তা- 
হাঁকে আর পুনর্ার জন্মগ্রহণ করিতে হয় ন। এবং তিনি স্বর্গ মর্ভ্য পাতাঁলের 
কোন স্থানেও বন্ধ হুয়েন না” যে হেতুক সমুদয় মানসিক শক্ত সেই কৃতিপুরু 
ধের অযত্ুলভ্য হয় অতএব তিনি জগতের সৃষ্তি সংহা'র করণে সমর্থশীল হয়েন' 
অপিচ তিনি আঁকশৈমার্গেও'গমন করিতে পাঁরেন এবং তাহার বাক্য সু- 
নির্ধাল ও পরিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ তিনি যাহাকে যাহ কহেন কদাচ তাহার 
অন্তরা হয় নল) || ৪৬ || ৭" 

অত্রান্তে শিশু সুর্ধ্য সোদর কল? চন্দ্রস্য সা ষোড়শী 
শুদ্ধা নীরজ নুম্ছম তন্তু শতধা ভাগৈক ৰূপ পর1। 
বিছ্যদ্দাম সমান কোঁমল তনু নিত্যোদিতাধোমুখীঃ 
পুর্ণানন্দ পরম্পরাতি বিগলৎ পীঘুষধারা ধর। || ৪৭ || 

প্রাপুক্ত সহম্রদল পন্মমধ্যে নৰীন দিনমগি সছৃশ গ্রকাশমান! এক চত্্রকল। 
বিরাজিতা আছেন, সেই বিশুদ্ধ চন্দ্রকল। ষোড়শ সংখ্যা বিশিষ্টা হইলেও 
সু যুণাল তন্তুর শত ভাগের একভাঁগরূপ। পরমস্ক্জ্। অথচ বিদ্াম্মালার 
জ্যঁয় কোমলাবপুবিশিক্ট। হইয়। অখ্োগুখে প্রকাশমানী। আছেল। এ ন্ত্র 
কলা হইতে ছিড্রযুক্ত। কল্পসীর ন্যায় নিরব্যর পুর্ণানন্দরূপ অ্ৃতধারা বিগ-. 
লিত হইতেছে। অর্থাৎ উভয় মন্তি্ষের মধ্যভাগে যে এক- গরম স্ন্। ধমনী 
আছে সেই ধমনী ই পরমানন্দরত্নর আকুরম্বরূপা হয়েন ; ভাহ। হইতে নিরন্তর 
আনন্দরস ক্ষরিত হষ্টতেছে | 8৭ || ০৩ 

নির্বাণাখ্যকল পরাৎপরতর' সান্তে তদস্তর্গতাঃ 
কেশাগ্রস্ ষহভ্রধ। বিদলিতক্তৈকাংশ ৰপ। লতী |. 
ভূতান! মধিঘৈবতং ভগবতী নিত্য পরবোধো দয়াঃ 
চন্্রার্ধা্ সমান ভশ্তুরবতী সর্ববার্ক তুল্য প্রভা || ৪৮ 



যট্চজ্র। ১০৫ 

প্রাক্ত পরমন্থন্া। চঞজ্জকলার মধ্যভাগে ৰির্বাপাখ্যা নায়ী আর এককল! 

বিরাজিত! আছেন, এ কল। মন্ুষ্যের কেশা্রের সহ্শ্রতভাগের একভাগ রূপ! 
* পরম সুঞ্মুতম। ও দ্বাদশ আদিত্যের কিরণবৎ জে/1তিয্মতী ও অধ্বিচন্দ্রাকাঁর 
বিশিষ্টা জথচ ক্ষণভঙ্গ,রম্বরূপ! হয়েন অর্থাৎ তাহার প্রকাঁশাশের ক্ষণে 
বিচ্ছেদ অছে। এ কলা সকল প্রাণির গ্রবোধোদয়কাঁরিণী ভগবতীরূপ] 
অধিদেেবতী হয়েন। অর্থাৎ যতক্ষণপর্যোন্্ এ কলাতে জীবের মনঃ সংযুক্ত 
থাঁকে ততক্ষণপর্য)ন্ত জীব সচেতন থাঁকেন এবং এ কল! হইতে মনঃ বিযুক্ত 

হইব মাত্রে জীব মোঁহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়। নিদ্রায় অভিভূত হয়েন এবং 
পুনর্বার এ কলাতে মনঃ সংযোগ হইব] মানতে জীবের প্রবোধোদয় হইয়। 
থাকে | ৪৮ || 

এতস্তা মধ্যদেশে বিলি পরমা পুর্বনির্বাণ 
শক্তিঃ কোট্যাদিত্য প্রকাঁশা ত্রিভূুবন জননী 
কোটি ভাগৈক কপ! | কেশা গ্রস্তাতিগুহ নির 
বধি বিগলছ প্রেমধারা ধর! সা? সর্ষেষাং জীব- 

সূতা মুনি মনসি মুদা তত্ববোধং বহস্তা || ৪৯|| 

প্রাপ্তক্ত নির্ভাঁণাখ্যা। কলার মধ্যদেশে কোটি হুর্যোর ন্ঞায় উজ্দূল! ও 
'ব্রিভুবনের জননীম্বরূপ| অথচ সুপ কেশের কোটিডাঁগের একভাঁগরূগা নিরব 

পাঁখা। শক্ষি আঁছেন , অতিশয় গ্তহতম। এ শক্তি হইতে নিরন্তর অমৃতধার! 
বিগলিত হইতেছে এবং এ শস্তিক্ট সর্বাজীবের প্রাণন্বজপ। ও মুনিগণের 
'মানস আনন্দরমে অভিষিক্ত করিয়। তন্বজ্ঞান প্রদানের ' কাঁরণস্ববপ! 

 হয়েল।। ৪৯ ॥। 

তস্তা মধ্যান্তরালে শিবপদ, মঙ্লং শাশ্বত, 

যোগ গম্যং। নিত্যানন্দাতিধাঁনং, ম্নকল হুখময়ং 

শুদ্ধবোধ স্বকপং | কেচিদ্বন্ধাতিধানং পদমপি 

কুখিয়ো বৈষবং তল্পপন্তি, কেচিৎ হংসাখ্যমেততৎ 

কিমপি নুকৃতিনোমোক্ষমার্ প্রবোধং || ৫০ || 

প্রাঞতক্ত নির্বাপাখ্য! শক্চির মধ্যদেশে নিত্য.নির্ণাল ও নিভ্ানন্দাভিধান 
* সর্বসুখময় বিশুদ্ধ জ্ঞানস্থরূপ, আত়যোগগম্য এক শিবস্থান আছে) কৌনৎ 



১ যচক্ক।. 
সুনিগ্ণ এ শিবস্থানকে ভ্রক্ষস্থান কহেন এবং বৈষ্বের! বিস্ুপন্ন'ও কোন, 
বুধখণ হংসাধ্য পদ ঝলিয়া অন্িখান করেন; ফলত এস্থানকে পুগ্যবাঁন্, 
য়োশীরদ্দের প্রার্থিত মুক্ষি-মার্থের প্রবোধক বলিয়। জানিবেন | €০ || 

সস্কারেণৈব দেবীং যম নিয়ম ষসমাভ্যাশীলঃ 

সুশীলো,'জঞাত্ব শ্রীনাথ বজ্জাৎ ক্রম মপিচ মহা 
মোক্ষবর্্সপ্রকাশং। ব্রন্মদ্বারস্ত মধ্যে বিরচয়তি 

সতাং শুদ্ধবুদ্ধিগ্রভাঁবে। ভিস্তা তল্লিঙ্গকপং পবন 
দহনয়ে! রাক্রমেণৈব তগ্তাং || ৫১ || 

সমাগুপে যম ছ্িয়ম অভ্যাঁদশীল যোগী গুরুমুখ হইতে গ্রকাঁশম্বরূপ 
যোক্ষমাগও ভুষ্কারদ্বার! কুলকুণ্ডুপিনী দেবীকে জ্ঞাত হইয়! ব্রক্গরন্ধ, মখেযে 
স্ুযাণু যোগীগণের শুদ্ধাবুদ্ধি প্রভাৰন্বরূপ যে বর্ম কল্পিত হয় সেই পথ দিয়! 
বীয়ু ও তেজ এ্রতদুনভয়ের আক্রমণস্বার সন্তপ্ত' কুলকুগুলিনী দেবীকে মুলা- 
খারপন্ছ-স্থিত স্বয়ন্ত, শিবলিঙ্গের মধ্যদেশ ভেদ করতঃ স্হম্রগল পদ্মমধ্যে 
আনয়ন করিয়! ভাখনা করিবেক । অর্থাৎ ভুলাখারাবধি ব্রক্ষরন্দু দিয়। সহত্র 
দল পদ্মপর্য্যস্ত যে বত +আশছে হুঙ্কাঁরদার। কুলকুগুলিনী দেবীকে জ্ঞাত হইয়! 
শিবলিক্ষের মধাদেশ ভেদ করতঃ সেই বজ্ম দিয়! সহভ্রদল পচ্ষমে দেৰীকে 
আনয্নপুর্বক ভাঁবন! করিৰেক |॥ ৫৭ ॥ 

তিশ্বা লিক্গব্রয়ং তত্র পরঙ্গরস শিবে মুহ্ষধাক্ী 

প্রদীপ্ত, স! দেবী শুদ্ধসন্থা তড়িদিব বিলসত্তন্ত 

বূপ স্ববপা। | ব্রল্জাথ্যায়।ঃণশবয়1ঃ সকল সর- 

সিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তত, মোক্ষানন্দ স্ববপৎ' 
ঘটয়তি সহস! মুন্ম্ত। লক্ষণেন 11 ৫২ || 

যেহেতুক এ শুদ্ধসন্ত্া কুলকুণুলিনী দেবী নুলাখারস্থ স্বয়ন্ত লিঙ্গ ও.হৃত' 
পদ্মস্থ বাণাখ্য লিজ ও ভ্রামধ্যস্থ ইতরাঁখযলিঙ্গ এই দিজ্ত্রয়কে এবং চিন্রিণী 
অন্তরা ব্রচ্মনাঁড়ীন্থিত উগক্মকে ভেদ “করত অতি সুক্ষ তন্তুবূপে সহ্শ্রদল 

পদ্মে স্গত। হইয়। সর্দ। ঝিদুাতের হ্যায় প্রকাশমান। অধছেন অতএৰ দেই 

কুর্তা! লক্ষণদ্বার। তঠহাঁকে জ্ঞাত হইবামাত সাঁধক মোক্ষালঙ্গের বরূপণপ্রান্ত 

কয়েন || ৫২ || 



* ষট্চক্র 1 ১০৪ 

নীত্থা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরসাং জীবেন সার্ধং -*. - 
সুধী, মোঁক্ষে ধামনি শুদ্ধপন্ম দলেশৈবেপরে 
স্বামিনি | ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্য 
কপাং পরাধ যোগীন্দ্র। গুরু পাদপদ্ম যুগলা- 
লম্বী সমাধৌ যতঃ|| ৫৩ || | 

গুরুপুদপদ্ম ধ্যানপরায়ণ বুদ্ধিমান যোগীশ্রেষ্ঠ নবরসন্বরূপ! কুলকুণু- 
লিনী দেবীকে জীবাতআঁর সহিত সহআদল পদ্মমধ্যো শিবসন্বন্ধীয় মোক্ষধাঁমে 
'আনয়নপুর্বক একাগ্রচিন্ত হইয়। ধ্যান রলুরিবেন , যেহেতুক ইষ্উফলপ্রদায়িনী 
এ ভশগবতীই চৈতন্যরূপ। ও পরাঁৎপর হয়েন || ৫৩ 1 

লাক্ষাভং পরমামৃতং পরুশিব পীন! পুনঃ 

কুণ্ুলী, পুর্ণানন্দ মহোদয়! কুলপথা মুলে 
বিশে সুন্দরী । তদ্দিব্যমৃত ধারয়। স্থির মতিঃ 

সন্তপয়েদৈবতত, ষোগী যোগ পরম্পরা বিদি- 
তয়। ব্রহ্মাগুভাণ্ডে স্থিতং |1 ৫৪ || 

পরমাআঁরূপ শিবহইতে এ কুলকুগুলিনী সুন্দরী অলক্তাভ পরমামূত 
পান করিয়! পুর্ণানন্দের উদয়কারিণী হওতঃ কুলপথ্দ্বার। যখন পুনর্বার 
মুলাধার,পন্মে প্রবেশ করেন তখন স্থিরবুদ্ধি যোৌগী-যৌগক্রমদ্ধীর1 এ দিব্যা- 
সৃতধারা জ্ঞাত হইয়! তদ্দ্বার! দেহরপ ক্ষু্র ব্রক্ষাগুস্থিত পুর্বকখিত দেবসমুহ-, 
কে মম্যগপে পরিস্থৃপ্ত করেন || ৫৪ ০11 $ 

'জ্ঞাত্বৈতৎক্রমমন্তুতং যতমনা যোগী যমা্যৈ- 
যু, প্রীদীক্ষা গেরুপাদপদ্মু যুগলামোদ প্রবা- 
হোদয়ত,। সংসারে নহিজায়তে নহি দাঁচিৎ, 

,সংক্ষীয়তে “সংক্ষয়ে, পুর্ণানন্দ পরষ্পরা প্রম্ু 
দিতঃ শান্থঃ সতাম গ্রণী24। ৫৫ || | 



১৭ যটচক্র। 

যে সংযমন। যোনী যম বিয়মাধিমুক্ হইয়! দীক্ষা গুরুর গাদপন্ম 
যুগলে আমোদ-গ্রাবার্থের উদযছেছু এতবঠ,ত পতক্রম জ্ঞাত হয়েন তিনি আর 
এই নংসারে জন্মগ্রহণ করেন ন। এবং প্রলয়ফালেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন না" 
বরং. পুর্ণ নন্দভোগে প্রধুদিত হইয় প্রপা মাধুরমুহের মধ শ্রেষ্ঠরখে গণ 
হয়েন || ৫৫ || | 

যোহধীতে নিশিসন্ধ্যয়োরখদিব1 যোগস্ব্াৰ 
স্থিতো, মোক্ষ জান নিদল মে তদমলং শুদ্ধং 

কুগুগং ক্রম ং | প্ীমৎ, প্রীগুরু পাদপত্স যুগলা- 
বলম্বী যতান্তর্মনাঁ, স্তষ্তাব স্টমতীষ্ট দৈবঙপদে 
চেতোনয়ী নৃত্যতে.|| ৫৬ || 

ধিনি এতদগ্রন্থ দিবানিশি পাঁঠ 'করেন এবং দিবা রাত্রি যোঁগম্বভাঙুৰ 
- স্থিত হয়! স্তর পাঙ্গপন্ম যুগলাবলর্তবী হগুতঃ যোক্ষজ্ঞানের কারণীভূত ও 
' গরিগুদ্ধ নির্মল যে এতৎ গথক্রম তাহ। জ্ঞাত হইয়া সংযতমন। হয়েন? অ- 
ভী দেবতাগদে অতি অবশ্ঠুৎ তাহার চিত্ত নিত্যৎ নৃত্য করিতে থাঁকে |॥ ২৬ 

' ইতি ভ্রীপুর্গানদ্দ গোস্বামিকৃত বট্চক্রভেদ গ্রন্থ 
সমাপ্ত হইল। 



যতিপঞ্চক! 

মনে! নিবৃত্তিঃ পরমোপশাস্তিঃ, 

সা তীর্থ বর্ধ্যা ষণিকর্ণিকাবৈ। 
জ্ঞান প্রবাহ। বিমলাদি গঙ্গা, 

স1কাশিকাহং নিজ' বোধবপং|| ১ || 
৮ 

মনের যে বিষয় ভোগাদি নিরুস্তি তাহাই পরম শান্তি সেহ শাঞ্তিরগিপী 
মণিকর্ণিক ভীর্থ ও জ্ঞান্প্রবাহছরণ আঅদিগঞ্জাযুক্ত যে বারাণসীক্ষেত্র আজ 
বোধন্বরূপ সেই বারাণসীক্ষেত্রই আমি হই।। ১ 1 

যন্তযামিদং কম্পিত মিম্্জালং, 

চরাঁচরং ভাভি মনো বিলাসং | 

সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাঅবপং, 
স। কাঁশিকাহং নিজ বোধবূপং || ২|। 

. যেবারাণসীক্ষেত্রে মনোবিলাঁঘরূপ ইন্দ্রজাঁল সদৃশ কপ্পিত চরণচর বস্ত 
সমুহ অতিশয় শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং জগতের আতা স্বরূপ একমাত্র 
যে বিশ্বেশ্বর তিনিও পরম শোভ1 পাঁইতেচছেনঃ আঁঅবোধখস্বরগ, সেই বারা- 

পশীক্ষেত্রই আমি হুই|| হ ॥ 

পঞ্চেধু কোঁষেষু বিরাজমান, 
ুদ্ধিতত্বানী প্রতি দেহ গেহং | 
সাক্ষী শিবঃ সব্বগতান্তরাত্বাঃ 

সা কাশিকাহং নিজ বোধৰপং || ৩। 



১১২, 'যতিপঞ্চক,! 
যে বারাণসীক্ষে তরে অনরমন়্াদি, পঞ্চ কোষে বুদ্ধিরপ। অন্পুরণারদেবী নির- 

ক্র বিরাজমান! আছে এবং প্দর্ধগভ অথচ সকলের অস্তরাআ| যে সদাশিৰ 
তিনিও দেহরূপ প্রতিগৃহথে বিরিক মান আছেন আবে খন্বক্ূপ সেই বারা-* 

গসীক্ষেত্রই অর্মি হই || ও 11 

কার্ধ্যং হি কাশ্ঠতে কাশী কাশী সর্বং প্রকাশিতে। 
সা কাঁশী বিদিত। যেন তেন প্রাপ্চাহি কাশিকা || ৪ || 

কার্যাদ্বার। ভীবের কাশী অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ হয় এবং সেই কাশী (জ্ঞান) 
সকলকে প্রকাশ করেন) এতক্জপে যিনি জ্ঞানপদ্দার্থকে জানিয়াছেন নিনিই 
'কাঁশিকা (প্রান্ত হইয়াছেন অর্থাৎ পরমাত্জ্ঞন প্রীপ্ত হইয়াছেন । অথবা," 
শিবন্ধাপনাঁদি কার্ধ্যদ্বার! জীবের কাঁশীতীর্থ কর! প্রকাশ হয় এবং দেই 
কাঁশীই শিবস্থাপনখ্দে কার্যযঘ্বার। সকলকে প্রকাশ অর্থা্ বিখ্যাত করেন, 
খিনি ক্াণীকে. এভজ্রপ . মহত্বগ্রুকাঁশক স্বঁন বলিয়। জানিয়াছেন তিনিই 
কাশিক। প্রান্ত হইয়াছেন অর্থ ক।শীতে মৃত হইয়া শিব প্রাপ্ত হইয়। 
ছেন | ৪ ॥| 

কাশীক্ষেত্র শরীরং নি ব্যাপিনী জ্ঞান 

গঙ্গাভক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরু চরণ ধ্যান 
যুক্ত প্রয়াগঃ| বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ং সকল জন 
মনঃ সাক্ষী ভূতান্তরাতা। দেহে সর্ব মদীয়ং যদি 

বসতি পুনস্তীর্ঘমন্তৎ কিমস্তি || ৫|| 

এই পাঞ্চভৌতিক শরীরকেই কাহীক্ষেত্র কহে, এবং একমাত্র জ্ঞাসপদার্থ 
কে ব্রন্ধাুব্যাপিনী ত্রিলোকতারিণী গঙ্গ। কহা। যায় এবং শ্রদ্ধ! ও ভক্তি গয়! 
তীর্থ বলিয়। কাঁখিত হয় এবং নিজঞ্রুচরণ-খ্যানযুক্ত যে মনের গতি অর্থাৎ 
যে স্থানে ঈড়া পিঙ্গল! ও লুষুন্সী নাড়ীর সঙ্গ রূপ মুলপ্রদেশ সেই ব্রন্স্থান 
ধ্যানরূপ যে মনের গতি তাহাকে গঙ্গ। যমুনা! সরব্বতীর সঙ্গ মরপ প্রয়াগ অর্থ 

, কহে এবং সর্বজীবের অন্তঃকরণের দাক্ষি্বরপ যে কুটস্থ চৈন্তন্য তিনিই 
বিশ্বেশ্বর হয়েন । এতজ্রপে যখন সধুদয় তীর্ঘাদি আমার দেহে বসতি 'করি- 
তেছে তখন পুনর্ঘণার আমার অগ্য তীর্থ গমনের প্রয়োজন কি ॥ ৫ || 

ইতি শ্্রীমচ্ছক্করাঁচার্যাকৃত যতিপঞ্চক 
সমান । 



জ্ঞান-সম্ধৈনী তত্। 

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং | 

পৃচ্ছতি ল্ম মহাঁদেবী ব্রহি জানং মহেশ্বর || ১1], 

কৈলাসশিখরে উপবিষ্ট দেবের দেব এবং জগভেরপ%রু মহাদেবফে ভগ- 
বতী জিজ্ঞাসা করিতেছে যে হে মফেস্বর !জ্ঞান্দ কি তাহা আমাকে 
কহুন |) ১ || পু 

দেব্যুবাচ। ভগবতী ককিয়াছিলেন। 
কুতঃ সৃষ্টিতবেদেব কথং সৃষ্টি বিস্থাতি | 
্্ধজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্তর্িতং || ২ || 

ছে মহাদেব! কিরূপে সৃষ্তি হয় এবং কি গ্রকাঁরেই ব! তাক! বিনাশ প্রাপ্ত 
হয় এবহ সৃষ্টি সংহার জি ত যে ব্রক্মজাঁন তাহাই বাঁ কিরূপ ইহা! আমাকে 
বিস্তার করিয়। কহুন।। হ || 

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব ককিয়াছিলেন! 

অব্যক্তাচ্চ তবেৎ, সৃষ্টিরধ্যক্তাচ্চ বিনস্তাতি | 
অব্যক্ত ব্রদ্মণোঁজ্ঞানৎ সৃষ্টিনংহার বর্জতং || ৩ || 

"হে দেবি! ধাহা অব্যক্ত অর্থাৎ, ৰাক্ত নহে তাহাহইতে সুষ্তি হয় এবং 
ভাহহুইতেই বিনা প্রাপ্ত হয় এবং সুষ্কি সংহার বজিজ ভ যে ত্রক্ষজ্ঞান তা- 
হাও ব্যক্ত বলিয়। জানিবেল || ৩ || 

(১৫) 



১১৪ জ্ঞান-স্চলিনী তন্ত্র 
ও কারা দক্ষরাৎ সর্বৃন্তেতা বিদ্যাশ্চভুঙ্দশঃ | | 

_মন্ত্রপুজ। তে ধ্যানং কর্াক্কর্দ ভখৈব চ|] ৪11 

প্রণব (গকার অ উম ইতি ) হইতে চতুর্দশ বিভা হয় এবং গজ পুঁজ! 
তগস]। ধ্যান কর্ম ও অকর্মা এই লমস্তই তাহাহইতে হয় || ৪ ॥ 

বড়ঙ্গং বেদচত্বারি মীমাংসা স্চায় বিস্তরঃ | 
ধর্মাশীস্ত্র পুরাথাঁদি এতা বিভ্যাশ্চিতুর্দশঃ || ৫ ॥ 

অপিচ ষড়ক্ষ চারি বেদ এবং মীমাঁহম। হ্যায় ধর্মাশান্ত্র ও পুরাঁণাদি সে 
চতুষ্টাশ, বিভা! বলয় কখিত আছে ॥ ৫ ॥ 

চিল ভবে সর্জ! যাবজ্জ্ঞানৎ ন জায়তে | 
ব্রচ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্থা সর্র্ববিত্। স্থিরা ভবে || ৬ || 

* যাবৎ কাঁলপর্য্যন্ত ব্রক্ষজ্ঞাঁন ন। জন্মে তাবৎ কাল পর্যন্ত এ সমস্ত বিদ্যাতে 
বিজ (জ্ঞান জন্মিবার অখ্িকার ) হয় না, কিন্তু ব্রন্মজ্ঞানের গদ লা 
হইলে কল্প বিছা স্থির] হয়েন | ৬ || 

বেদশাজ্জ পুরাণানি সামাম্কগণিকা ইব| 
যা! পুনঃ শ্বান্তবী বিদ্কু! গুপ্তা কুলবধুরিব || ৭ || 

বেদশাস্ত্ব ও পুরাণসুহ সামান্তা। গণিকাঁর স্তায় কিন্তু যাঁহ। শান্তবী বিষ্ভা 
তাহা কুলবধুর স্ঠায় গোপনীয়। || ৭* || 

দেহস্থা'সর্ববিদ্ধাস্চ দেহস্থাও সর্ববদেবতাঁঃ | 
দেহস্ছাঃ রবতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে || ৮ || 

সকল বিদ্যা ও নকল দেবত| ও সকল তীর্থই রা ( দেহেতে স্থির ক- 
রেন ) ফলতঃ সেই সকল তর্থাছির জ্ঞান রুবাক্য ছারা জনতা হয় || ৮17 

অধ্যাত্মবিভতা হি নূণাং সৌধ্য মৌন্ষ্যকরীতবে | 
ধর্মাকর্ণা তথ। জপ্যমেতৎ সর্ধ্বং নিরর্ভূতে | ৯ || 



জ্ঞান-দক্ধলিনী তন্ত্র! ১১৫ 
এৰঞ্জ ধনুষ্যগধের যে অধ্যাক্সবিষ্া| (আআবিষয়ক বিষ্ঠা ভাহ। সেোযোখা ও 

মেশককরী) কেমন] তাহ! হইতেই ধর্ম কর্ম জপাদি সকল নিবর্ত হয় ।। ৯।| 

কান্ঠমধ্যে যথ। বহ্ছিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পঙ্গোমৃতং ! 
দৈহমধ্যে তথ দেবঃ পুণ্যপাপ বিবজ্্জীতঃ || ১০ | 

৪ 

যেরূপ কাঁঞ্ঠের মধ্যে বহ্ছি গু পুখ্পমধ্যে গন্ধ এবং জলের মধ্যে অস্ত 
থকে তদ্রপ দেহের মধ্যে দেবত। আছেন কিন্তু তিনি পুণ্যপাঁপ বিব- 
ঝিডরত || ১৯ || 

ঈ়। ভগবতি গঙ্গ। পিঙলা যমুনা নদী | 
ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে নুযুয্া! চ সরস্বতী 11৮১১ || 

হে ভগবতি ! উড়া নাঁড়ী গঙ্গ। এবং পিঙ্গল। যমুনা'ন'দী এবং ঈড় পিঙ্গ- 
লাঁর মধ্যে যে নুুয়! নাঁড়ী আছে ভাহাই সরন্বভী | ১১ ॥ 

ব্রিবেণী সঙ্গমে! যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে | 
তত্র স্ানং প্রকুব্বণাত সর্বপাটপঃ প্রমুচ্যতে 1| ১২ | 

যেস্থানে সেই ত্রিবেণীর (ঈড়। পিজল! নুষ্য়ার ) সঙ্গম আছে সেই 
স্থানের নাম তীর্থরাঁজ, তাহাতে স্বান করিলে জীব সকলগ্রকাঁর পাঁপহইতে 
নুত্ত' ইয়েন || ১২ || 

১ 

দেব্যুবাচ। দেবা ককিয়াছিলেন” 

কীদৃশী খেচরীদুদ্র। বিদ্যা চ শাস্তবী পুনঃ। 
কীদ্ষ্টধ্যাত্ব বিদ্যা! চ তন্মে ব্রুহি মহেশ্বর || ১৩ ॥ 

হে মহেস্বর ! খেচরীদুদ্্া ও শান্তবী বিছ্যা। এবং অধ্যত্ম রর কিরূপ 
াহ। আমাকে কন্ুন ॥ ১৩111 



জ্ঞান-স্ধলিনী তত্র? 
ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব করিয়াছিলেন ) 

মনঃ ঃ যন্ত বিনাবলম্বনং 
বায়ু স্থির যন্ত বিনা নিরোধনং। 
দুষ্টিঃ স্থির যন্ত রিনাবলোকনং 
সা এব মুত্র! বিচরন্তি খেচরী || ১৪ || 

১১৬ 

যাঁহার অবলস্বন ব্যতিরেকে মনঃ স্থির হয় এবং নিরোধ ব্যতিরেকে বায়ু 
স্থির হয় এবং অবলোকন ব্যতিরেকে ষি স্থির! হয় তাহার সেই বিছ্যাই খে- 
চরীমুজ্র! ।। ১৪ || 

বালগ্ত মুখখন্ত যুথিব চেতঃ 
স্বপ্নেন হিনোহপি কনরাতি নিদ্রাং 
ততে। গতঃ পথে নিরাবলম্বঃ 
সা এব বিস্তা বিচরস্তি শান্তবী || ১৫ || 

যেবপ বালকের এবং মুর্খের মনঃ শরন-বিহীন হইলেও নিদ্রাভিভূত হয় 
মেইরপ যাহার অবলম্বন বতিরেকে পথে গমন হয় তাহার সেই বিদ্যা 
শান্তবী || ১৫ ॥। 

দেঝ্যুবাচ। ভগবতী কনিয়াছিলেন 1) 
দেবছ্গেব জগন্নাথ ব্রহি মে পরমেশ্বর | 

দর্শনানি' কথং দেব বস্তি চ পৃথক্পৃথক্ || ১৬ || 
হে দেরের গ্েব জগন্নাথ, হে পরমেশ্বর ! । দশনাদি শান্ত সমুহ যে পৃথকৎ 

হয় তাহা কি প্রকার আমাকে কুন ॥ ১৬ || 

ঈশ্বর উবাচ) মহাদেব কহিয়া রি 
ত্রিদক্তীত ভবেস্তক্তে! বেদাভ্যাসরতঃ সদা । *. 

« প্রকুতিবাদরত। শক্তে। বৌদ্ধাঃশুক্ষাতিবাদিনঃ || ১৭ || 



জ্ঞান-সম্কলিনী তস্ত্র! ২১৭ 
সর্পদা বৈদাঁভাানে রত খে ত্রিদন্তী নামক ভক্ত ভাঙার! প্রক্কৃিবাদী এবং 

বৌদ্ধসকল শুক্যুবাদী || ১৭ ॥ 

, অতোণ্ী গামিনো৷ যে ব1 তত্ত্ঞ জপি তান্শাঃ। 
সরব নাস্তীতি চার্ববাক। অপ্পন্তি বিষয়াজিতাঃ || ১৮ || 

এবং হ বিষয়াঁসজ্ চার্বকের! তাঁছুশ তন্তবজ্ঞ হইলেও তাহার] নাস্তীতি বাদী 
অর্থাৎ তাঁহার] নান্তিক হইয়। শুন্ঠাভিরিক্ক পরমার অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না ১৮ 1| 

” উম। পুচ্ছতি হে দেব পিগুত্রন্মাণ্ড লক্ষণং 
পঞ্চভূতৎ কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতি|| ১৯ || 

উম] জিজ্ঞাস। করিতেছেন হে দ্বেব্! পিশুব্রহ্ষাঙ্ডের লক্ষণ এবং প 
ও গঞ্চবিংশতি গুণ কি প্রকারে হইয়ছে তাছা। আমাকে কন্ছন ॥| ১৯।। 

ঈশ্বর উবাচ । মহাদেব ককিয়াছিলেন । 

অস্থি মাংসং নখঞ্চেৰ স্বগেমানি চ পঞ্চমং | 

পৃথী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রদ্মজ্ঞানেন ভাসতে || ২০ || 

অস্থি মাংস নখ ত্বক ও লোমসকল এই পঞ্চ পৃথিবীর গুণ বলিয়। কথিত 
আছে তাহ! ব্রহ্ষজ্ঞান ঘ্বার। প্রকাশিত হয়| ২০ ॥| 

শুক্র শাণিত মজ্জা চ মল্মুত্রঞ্চ পঞ্চমং | 

পাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রদ্মভ্ঞানেদ ভাসতে | ২১ || 

শুক্র শোগিত মজ্জ। মল ও নুত্র.এই পঞ্চ জলের গু বলিয়া কথিত আছে 
তাহা! বরশ্গজ্ঞান দ্বার প্রকাশ্সিত হয় ॥ ১ ॥ 

নিদ্রা ক্ষুধা “ভৃষা টচব রস্তিরালঙত পঞ্চমং | 
তেজ$ পঞ্চগুণাঃ ধ্রৌস্ত। ত্রন্মজ্ঞানেন ভাসতে || ২২ || 



১ জ্ঞান-সক্কলিদী তব! 
লি ছা হছ। জাতি ও আজম এই পঞ্চ তেজের উপ বলিয়। যে কথিত 

আছে ভাঁহ। ব্রক্ষজ্ঞান ঘার। গ্রকাশত হয়।। হ ॥| 

ধারণ চালনং ক্ষেপং দন্কোচং প্রসরদ্কথ! 1 

বায়োঃ পিঞ্চগুণ।; প্রেক্তা পরিজন: ভাগতে || হও | 

খারণ চাল ক্ষেপণ সক্কোঁচ ও কিন এই পঞ্চ বামুর গুণ যাহ! কি 
আছে তাছ। স্রক্ষজ্ঞানদ্বারা প্রকীশিত হয়| ২৩ ।। 

কামং ক্রোধং তথা! মোহং লজ্জা লোতঞ্ পঞ্চমহং | 

নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে || ২৪ || 

কাম ক্রোখ মোঁহ লজ্জ্র! ও লোভ এই পঞ্চ আকাশের গুণ বলিয়া যে 

কথিত আছে তাহ অক্ষজান দ্বার। গ্রুকাশিত হয় ॥ ২৪ ॥ 

আকাশাৎ জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্ঠতে রবিঃ | 
রৃবেরুৎপন্ভতে তোয়ং তোয়াছুৎ্পদ্যতে মহী || ২৫ || 

আঁকাঁশ ₹ইতে বাঁয়ু জঙ্ষমে এবং বাঁয়ু হইতে স্র্যা, সূর্য্য হইতে জল, এবং 
জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে ।। ২৫ || 

মহী বিলীয়তে তোঁয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ। 
রবিরিলীয়তে বাযৌ বাযুর্বিলীয়তে তু খে || ২৬ 1. 

অপিচ প্রীখবী জলেতে লয় প্রাপ্ত! হয় এবং জল রবিতে ঠয় পায়, রবির 
বারুতে লয় হয় এবং বায়ু অভরথশে লয় প্রাপ্ত হয়।। ২৬ | 

পঞ্চতত্তাৎ ভবেৎ, মৃষ্িত্তত্ৎ তত্তুং বিলীয়তে। | 
পঞ্চতত্তাৎ পরং তশ্তং*তত্বাতীতং নিরপ্তীনং || ২৭ |. 

এই পঞ্চতন্ব সারাংশ ) হইতে সুষ্ঠি হয় এবংএই পঞ্চতন্ত' হইতেই 
তন্তু লগ্ন পান্ছ। গ্বঞ্চ এতৎ পঞ্চতন্ত হইতে যিন্গি শ্রেউতত্ব হয়েন 'াঁহাকেই 
তস্বাতীত নিরঞ্জন বলিয়| জানিখেন |1'হ৭ 11 , 



জ্ঞান-সন্ধজিনী তত্র! ২১৯ 
স্পর্শনং রফনং টচৈৰ আ্রাখং চন্ফুষ্ড আতিরং | 
পঞ্চেন্দ্িমিদং তত্ভুং মনঃ সাধন মিন্তিয়ং || ২৮ || | 

স্পর্শ সৌক্দ্রিয়। রসনা, জ্রাণ। চক্ষু ও কর্ণ এই পঞ্চেক্দ্রিয়ের পঞ্চ তন্তু । কিন্তু 
একমাঁৰ মনকে এই সকল ঈন্দ্রিয়ের কারণ বলিয়া জানিবেম || ২৮ || 

ব্রন্মাগুলক্ষণং সর্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতং | 

সাকারাশ্চ বিনশ্বন্তি নিরাকারে। ন নশ্তি || ২৯|| 

" সমস্ত ব্রহ্মাগ্ডই এই দেহের মধ্যে বাবস্থিত আঁছে কিন্তু ইহার মধ্যে 
যে সমস্ত লাকার বস্ত আছে তাহ! বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ন্নিরাকাঁর পদার্থের 
নাশ হয়ন11| ২৯ || 

নিরাকারং মনো যস্ত নিরাকারসমে। ভবে । 

তস্মাৎ সর্ব প্রষত্বেন সাকারন্ত পরিত্যজেত্ ||৩০ || 

৮ ফলতওঃ যাঁহাঁর মনঃ নিরাকার সেই বাক্তি নিরকাঁর ব্রক্মসছৃশ হয়, তায 
যত্বাতিশয়ে সাকার বস্তুর চিন্তা! পরিভ্যাগ করা কর্তব্য ॥| ৩০ || 

দেব্যুবাচ; ভগবতী কহিয়াছিলেন! 

আদিনাথ ময়ি ব্রহি সপ্ত ধাতৃঃ কথং ভবে | 
আতা চৈবান্তরাত্মা চ গরমীআ কথৎ ভবেত || ৩১ 

হে আদিনাথ! জপ্ত ধাতু কিরূপ এবং আআ ও টি ও পরমাঁ- 
আই ৰাঁকি প্রকার ভাহ! জায় কনুন || ৩১।। 

ঈশ্বর উবাচ মহাদেব কহিয়াছিলেন। 

শুক্র শোণিভ মজ্জাঁচ মেদে। মাংসঞ্চ পঞ্চমং | 

অস্থি বক চৈব সপ্ত শরীরে ব্যবস্থিভ1১।1 ৩২/। 



৪৩ জ্ঞান-নকষলিনী তশ্ত্র। 
শুক্র শোণিভ সজ্! মেদ, খাহস অস্থি তবক্এই সপ্ত খাত শরীরের মধ্যে 

ব্যবস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ এই সন্ত খাতুদ'র! দেহ নির্দিত হইয়াছে || ৩২: 

শরীরঞ্চেবমাআনমন্তরাজ! মনে! তবেৎ। 
পরমাত্বা ভবেৎ শুন্যং মনে! যত্র বিলীয়তে || ৩৩|| 

শরীরাক আআ এবং অন্তরাআঁকে মনঃং বলিয়া! জ্ঞাত হইবেন এবং 
গরমাতা শুহ্ পদার্থ যাহাতে মনের লয় হয় ॥। ৩৩ || 

ঃরুক্তধাভূর্তবেম্মাতা শুক্রধাতূর্ভবে পিতা | 
ুন্যধাতৃর্ভবেৎ প্রাণে গর্ভপিওং প্রজায়তে || ৩৫ || 

রক্তখাভু মাত ও শুরক্রধাতুপিত: এবং শূন্যখাতু প্রাণ হয়েন এই সমন্তদ্ার। 
গর্তপিগড জন্মে || ৩৪1 

দেব্যুবাচ ॥ ভগবতী কৰিয়াছিলেন। 

কথনুঙ্পদ্যতে বাঁচঃ কথ বাঁচ। বিলীয়তে | 

বাক্যাস্য নির্ণয়ং ব্রছি পশ্যজ্ঞানং মুদাহর || ৩৫ || 

হে মহাদেব! কিরূপে বাঁকা উৎপন্ন হয় এবং বাকোর দ্বার! কিরূপে 
মনের লয় হয় এতদ্রপ বাঁকোর নির্পুর আমাকে বিস্তার করিয়। কন |। ৩৫ ॥| 

ঈশ্বর উবাচ ।.. মহাদেব কতিয়াছিলেন। 

অব/ক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাহুৎপদ্যতে মনঃ | 

,মনসোতৎ্পদ্যতে বাঁচঃ মনে! বাঁচ। বিলীয়তে || ৩৬ ||" 

অব্যক্ত'হইতে প্রাণ জপ্মে, প্রাঁণহইতে মন উৎপন্ন হয়, মলের দ্বারা 
বাক্য উৎপক্ন হয় এব সেই বাক্যের বারা মন লক্ষ পাক || ৩৬ : * 



জ্ঞানঅস্কজিনী ত্র ২১ 
দেবুঁবাচ । সভগবতী কৰিয়াছিলেন। 

কম্মিন্ স্থানে বসেও, নুর্ধ্যং কন্মিনস্থানে বসেৎ শশী | 
কন্মিন্স্কানে বসে বায়ুং কম্মিন্স্থানে বসেম্মনঃ || ৩৭।! 

হছে মহাদেব । কোন্ স্থানে সুর্যা ৰাঁস করেন এবৎ কোন স্থানে চন্দ্র বাস 
করেন এবং কোন স্থানেবায়ু বাঁস করেন এবং কোঁন ভ্তাঁনে মলঃ বাস 
করেন || ৩৭ ॥ 

ঈশ্বর উবাচ? মভ্তান্দের ককিয়াছিলেন। 

তালুমুলে স্থিতশ্চন্ড্ো নাঁতিমুলে দিবাঁকরঃ | 
কুর্য্যাগ্রে বসতে বায়ূশ্ন্দ্রাগ্রে ববতে মনঃ || ৩৮ || 

তান্ু মুলে চন্দ্র ও নান্ডিসুলে সূর্য স্থিতি করেন এবং সুর্য্যাগ্রে বাধু ও 
চক্দ্রাপ্রে মনঃ বাস করেন | ৩৮ ।। 

সুর্ধ্যাগ্রে বসতে চিন্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং পরিয়ে । 
এতদ্যুক্তং মহাদেৰি গুরুবাক্যেন লত্যতে || ৩৯ || 

* হেপ্রিয়ে! সুর্যযাগ্রে চিন্ত ও চগ্রাগ্রে প্রাণ বাস করেন। তে মভাদেরৰি 
এএই যুক্তি গুরুবাক্াদ্বার| লভ্য হয় | ৩৯, | 

দেব্যুবাচ ! ভগরতী টানতে 

কম্সিন্ স্থানে বসে শক্তিঃ কম্মিন স্থানে বসেৎ শিবঃ 1 
 কম্মিন্ স্থানে বসেৎ কালঃ জর! কেন প্রজায়তে |1 ৪51! 

ফোন স্থানে শর্ত ও কোন স্থানে শিৰ ও কোন স্থানে কাল বাস করেন 

বং কাহার দ্বার। জর জন্মে তাহ! আমাকে কুন || 6৯1? 
( ১৬) ঃ 



৯২২, জ্ঞান-সফ্ধলিদী তত্র! 

ঈশ্বর উবাচ! মহাদেব কিয়া ছিলেন | 

পাতালে বসতে শক্তি ব্রন্মাখ্খে ববতে শিবঃ। 

অস্তরীক্ষে বসৈৎ কালঃ জর তেন প্রজায়তে | ৪8১: 

গাঁতালে শক্তি, ত্রন্মাণ্ডে শিব এবৎ অন্তরক্ষে কাল বাম করেন? সেক 
কালের দ্বারা জর জন্মে || ৪১।! 

, দেব্যুবাচ ॥ ভগবতী কৰিয়াছিলেন। 

আহারং কাঁজক্ষতে কাঁসৌ ভুগতে পিবতে কথং। 
জাগ্রতস্বপ্ন সুবূণ্ৌোচ কো বাসৌ প্রতিবুদ্ধ্যতি || ৪২।| 

কোন বক্তি আহার আকাকজ্ক্ষ।করে ও কে বৰ! ভোজন করে এবং 
জাত স্ব সুষ্প্তি অবস্থাতে জাগ্রত কে থাকে ॥। 6৭ ॥ 

ঈশ্বর উবাচ? মন্কাদেব কহিয়াছিলেন। 

আহারং কাজকতে প্রাণে ভূঙতেপি ভুতাশনঃ| 

জাগ্রৎ স্বপ্প ন্ুযুণ্তৌচ বায়ুশ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতি || ৪৩।| 

প্রাণ আহার আকাঁজক্র করেন ও অনি ভোজন করেন এবং জাপগ্রৎ স্বপ্প 
নুষূপ্তি এই তিন্ত অবস্থাতে বায়ু জাগ্রত থাকেন ॥ ৪৩ ॥ 

দেব্যুবাচ। ভগবতী কৰিয়াছিলেন। 

কোবা করোতি কর্মাণি ক্রোবা লিপ্যেত পাতকৈঃ। 

ফোবা করোতি 'পাঁপানি কোৰা পাপৈঃ প্রস্চ্যতে || 8৪11 

৫ক্ষ কর্ম করে এঁবং কে পাঁপের দ্বার! লিপ্ত হয় এবং কে গাঁপ করে এবং « 
ফে পণপহইতে মুক্তহয়।| 88 11 ' 



,  জ্াম-সক্কলিনী তন্ত্র! ১২৩ 
শিব উবাচ? শিব কহিয়াছিলেন। 

মনঃ করো'তি পাপানি মনো লিপোত পাতকৈ2। 

'মনশ্চ তন্মন। ভূ! ন পুণৈর্ন চ পাতকৈঃ|| ৪৫ || 

মন গপ করে এবং মনঃ পাঁপের দ্বারা লিপ্ত হয় এবং মদই তম্মনস্ক ন' 
হইলে পুণা এবং পাঁপের দ্বার লিক্ত হয় ন। || ৪1 || 

দেব্যুবাচ । ভগবতী কহিয়াছিলেন। 

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবে! ভবতি কন্ত ঢ | 

কার্ধযস্ কারণং ব্রুহি কথং কিঞ্চ প্রসাঁদনহ || ৪৬ || 
ডি 

জীব কি প্রকারে শিৰ হঈটতেছে এব কোন কার্ষে)র কারণ এবং কিরে 

গুসন্ন হয়েন তাহা আমাকে কন্ছন || ৪৬ || 

শিব উবাচ! শিব ককিয়াছিলেন।; 

জ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবে। ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ| 
কার্ধ্যৎ হি কাঁরণং ভুঞ্চ পুণর্বোধো বিশিষ্যতে || ৪৭ || 

ভ্ান্তিদ্বারা জীব বদ্ধ এবং ত্রাস্তিমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন। ভূমি 
(প্রকৃতি ) কার্য! এবং কারণ সকল কিন্তু জ্ঞান কেবল বিশেষ হয়)! 8৭ || 

মনোহল্তত্র শিবোইস্তত্র শক্তিদরন্যত্র মারুতঃ | 

ইদং তীর্ঘমিদূং তীর্থং ভ্রমস্তি তাঁমসা জনাঃ।| ৪৮ 11 

* শিব অন্ঠ স্থানে ও"শক্তি অন্ত স্বানে এবং মারুত অন্য স্থানে আছেন 

মনে করিক্; তমোগুণযুক্ত লোকসকল এই তীর্থ" এই ভার্থ এতন্রপ ভ্রমেতে 
আচ্ছার হইয়া অর্ককত্রে পরিভ্রমণ করে।। ৪৮ ॥ 

জাঅ্ীর্ঘ ৎন জানা কথং মোক্ষ বরাননে || ৪৯ || 



১২৪... জ্ঞাম-সম্কলিনী তক্জ-। 
হে বরালনে?! জীব আত্মভীর্ঘ জ্ঞাত নহে অতএব কিএকারে ধোক্ষ গ্রাপ্ত 

হইবে | ৪৯ || 

ন বেদং বেদমিত্যানর্বেদে। প্রন্ম সনাতনং | 

্রন্ধবিদ্যারতে! যন্ত্র সবিপ্রো বেদপারগঃ || ৫০ || 

বেকে বেদ বলি ন1 কিম সনাতন অর্থাৎ নিস্ত যেব্রহ্ষ তিনিইবেদ 
এবং যে বাক্তি ভ্্রক্ষজ্জানে রক্চ ষেই বক্তিই বিপ্র ও বেদপারগ || ৫০ || 

মন্িত্বা চতুরো বেদান্ সর্বশাস্্রাণি চৈবহি ! 

সারন্ত যোহ্রিনঃ পীতাস্তন্রং পিবস্তি পর্ভিতাঃ1| ৫৩ || 

চাঁরি বেদ ও সর্বশান্দ্র মন্থন করিয়া যোগিগণ তাহার নবনীতণ্বরূপ সার 
ভাঁগ পাঁন করয়াছেন কিন্তু তাহার অসারভাগ যে তক্র (ঘোল) ভাহাই 
ইদানীন্তন পঞ্ডিতষকলে পান করিতেছেন || ৫১ || 

উচ্ছিষ্ট সর্বশান্ত্রাণি সর্ববিষ্ভা মুখেমুখে | 
নোচ্ছিষ্টং ত্রজ্মণে! জ্ঞান মব্যক্তুং চেতনাময়ং || ৫২ 11 

_ সকল শাস্্রঈ উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং সকল বিদ্যা মুখে রহিয়াছে কিন্তু 
টতন্ঠন্বরপ অবণক্ত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহ। উচ্ছিষ্ট হয় নাই ।। ৫হ ॥ 

নতপস্তপ ইত্যান্ ব্রদ্ধচর্ধ্যই তপোত্তমং 

উদ্ধরেতা ভবেদ্বস্ত স্ .দবো'ন তু মাহ্ধঃ || ৫৩1) 

তপস্যাঁকে ত্বপস্ড।! বলি ন! কিন্ত্রদ্ধচর্যাই উত্তম তগস্ফা । অপিচ যে 
অন উদ্ভুরেত1 হয় অর্থ[ৎ যাহার রেতঃ পতন হয় না ষেই জন দেধতা কিন্ত 
মনুষ্য নহেন || ৫৩ || 

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যান্্ধ্যানং গুন্যগতং মনঃ। : 
*ততস্ক ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং ম্যোক্ষ্যং ন সংশয়ঃ || ৫৪ | 

€ 



জ্ঞান-সুক্কলিনী তন্ত্র? ১২৫ 
ধ্ানকে*ধাঁল-বলি ন। কিন্ত শুন্যগত যে মনঃ তাহাই ধ্যণাম কেননা! সেই 

ধ্যানের প্রসাঙ্গে জীবের সুখ এবং মোক্ষ হয় ইহাঁতে নং শয়নাই।। ৫৪ | 

' ন ভ্বোমং হোমমিত্যানঃ সমধোৌ তন্তু, ভুয়তে। 
ব্রন্ধাগ্ ভুয়তে প্রাণৎ হামকুন্দ তছুচ্যতে 4 ৫৫ 

যজ্ঞেছে যে ছোম হয় সে হোমকে হোম বলি ন1) কিন্তু সমাধিক'লে ত্রক্ষ 
কূপ অগ্নিতে যে গ্রাণরূপ যূতের হোম হয় তাহাঁকেই হে'মকর্মী কহি।। ৫৫ || 

পাপকর্ম ভবেস্তব্যং পৃণ/খৈৰ প্রবর্ততে | 
তম্মাৎ সব্ধ প্রযত্বেন তদ্র,ব)ধচ ত্যজেদ্ব,ধঃ1? ৫৬ || 

পাপ এবং পুণ্যকর্মা যাহ! হইতেছে এবং যাহ! হইবার তাহা অবশ্য হবেই 
₹ইৰে অতএব যত্বের সহিত পরগিতের! যেহ দ্রবো পাপকর্দম উপস্থিত হয় সেই 
সেই জ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন || ৫৬ || এ 

যাবদ্ব্ণং কুলং সর্ববং তাঁবজজ্ঞাঁনৎ ন জায়তে | 
ব্রন্মজ্ঞানং পদং জ্ঞান! সব্ববর্ণ বিবজির্জতঃ || ৫৭ || 

যদবধ জ্ঞান না জন্মে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ঠ শুদ্র এবং কুল এই সকলের অভিমান থাকে কিন্তু ত্র জ্ঞান হইবামাত্রে 
বর্ণ এবং কুল এতদুণ্ভয়ের অভিমান পরিত্ক্ত হয় ।। ৫৭ | 

দেব্যুবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন। 

যত্তয়। কথ্তং জ্টনং নাহং জানামি শঙ্কর। 

নিশ্চয়ং ব্রহি দেবেশ মনে যত্র নর || ৫৮ || 

হে শঙ্কর ! হে ছেবুর দেব মহাদেব! ৃ  আপনি যে যেজ্ঞান কহিলেন তাহ! 

আখি জ্ঞাত হইলাম ন1$ সম্প্রতি মল যে, জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় তাহা আমাকে 

ক্ছীন | ৫৮ || 



১২৬ ভ্ঞান-সক্ষলিনী তঙ্ত্র। 

শন্বর উবাচ। শঙ্কর ক্য়াছিলেন!? 

মনে বাক্যং তথ! কর্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে। 

বিন! স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রন্মজ্ঞ।নং ততুচ্যতে || ৫৯1 

মন বাক্য ও কর্ম এই ডিন যে জানে লয় প্রাপ্ত হয়; স্বপ্নরহির্ত নিদ্রার 
হ্যায় অর্থাৎ নুষ-প্তিকাঁলের হ্যায় সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্ষজ্ঞান কহ। যাঁয় || ৫৯ | 

একাকী নিম্প্ হঃ শান্ত শ্চিন্ত। নিদ্র। বিবঙ্জিতঃ। 
বালভাবস্তথা ভাঁবে! ব্রন্মজ্ঞানং তছুচযতে || ৬০ || 

যেজাঁনে মনুদ্য এজখকী এবং নিষ্পৃহ ও শান্ত এবং চিন্তা নিদ্রা বিন- 
জিত ও বালকের হ্যায় ্বভাষৰিশিষ্ট হয় মেই জ্বানকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহ 
যায়।। ৬০ | 

শ্লোকার্ঘন্ত প্রসক্ষাণমি যছুক্তং তত্ববদর্শিতিঃ। 

সর্বচিস্তা পরিত্যাগে। নিশ্চিন্তে! যোগ উচ্যতে || 

তন্তৃজ্জানিকর্তুূ ক ঘাহা। উক্ত হইয়'ছে তাহ! আমি সংক্ষেপ করিয়। কহি" 
তেছি তুমি মনোযোগ পুিক শ্রথণ কর। যৎকালে মনুষ্য সমস্ত চিন্তা পরি- 
ত্যাগ করেন তগকাঁলে তাহার সেই মনের লয়াবস্থাই যোগ বলিয়! রি 
হয় ৬১ || 

নিমিষং নিমিবার্ধং ব। লমাধিমধিগচ্ছতি | 
শতজম্মাজ্স্িতং পাপং তগ্ক্ষণাদেব নশ্যতি 11৬২।| 

যেব্ক্তি নিমেব ব1 নিমেবাপ্ কালও সমাধি প্রাপ্ত হয়েন তাঁর শতু 
জন্মাজিজ্ ত পাগরাশি তগ্ক্গণাৎ বিনষ্ট হই! যায় || ৬২ || 

দেব্যুবাচ! দেরী কঞ্চিয়াছিলেন। 
কন্ত নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কম্ত নাম ভবেচ্ছিবঃ। 
এতম্মে হি ভে! দেব পশ্চাৎড জ্ঞানং প্রকাশয় || ৬৩ ॥ 



জ্ঞান-স্কলিনী তত্র ১২৭ 
হে গেঁব* শক্তি কাহার নাম এবং শিৰই ৰ! কে তাহ! আমাকে কহিয়। 

জ্ঞান প্ররাশ করুন | ৬৩।। 

ঈশ্বর উবাচ মহাদেব কৰিয়াছিজেন। 
চলচ্চিত্তে বসেত শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসে শিবিঃ। 
স্থিরচিত্তে! ভবেদেবী ল দেহেন্োহপি সিদ্ধ্যাতি || ৬৪ || 

হে দেবি! চঞ্চগচিত্তে শক্তি ও স্থিরচিস্তে শিব বাস করেন । যে বাক্তি 
স্থিরচিন্ত হয় তিন দেহস্থ হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েদ || ৬৪ || * 

দেব্যবাচ। দেবী কহিয়াছিলেন। 

কন্রিন্ স্থানে ব্রিধাশক্তিঃ বটচক্রধ্ তখৈবচ | 
একবিংশতি ব্রহ্গাণ্ডং সপ্তপাতাল মেবচ || ৬৫| 

দেহের কোন স্থানে ব্রিধাশক্তি এবং ষট্চক্র ও একবিংশতি হক্ষা গড ও 
সন্তপাতাল বাস করেন তাহ] আমাকে কন ।॥ ৬৫ || 

ঈশ্বর উবাচ! ম্তাদেব কক্য়াছিলেন! 

উদ্ধশক্তিঁবেৎ কঃ অধ £শক্তিরভবেদ্গুদঃ ! 
মধ্যশৃক্ির্ভবেক্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্নং || ৬৬ | 

উদ্ধুশক্তি কণ্ঠ এবং অধস্থ শক্তি গুহদেশ ৬ মধ্যশক্তি নাভি, যিনি এই 
তিন শক্তির অতীত ইন নি নিরঞন ব্রহ্ষ || ৬৬ ॥| 

আধারং গুহচ সাধিষ্ঠালঞ্চ লিঙ্গকং | 
মণিপুরং নাভিচক্রং হৃদয়ন্ত্র অনাহতং || 
বি শুদ্ধং কণ্ঠচক্রন্ত মুর্ধধ সহঅদলং | 

চক্রভেদং ময় খ্যাতং চক্রাতীতৎ নমোনমঃ || ৬৭ 11 



১২৪ চ্ঞান-সক্ষলিনী তত্র? 
হ প্রদেশে অপার চক্রঃ লিজ সমকফেশে সািক্টাঁন চক্র, 'নাভিদেশে 

মর্গিপুর চক্র, হৃদয়ে অনাহুত চক্র, দেশে বিশুদ্ধ চক্র ও মন্তকে সহত্রদল 
নামক চক্র আছে, আমি তোমাকে এই চক্রতেদ কহিলাম কিন্তু যিনি" 

চক্রাঁভীত তাঁহাকে নমস্কার করি।। ৬৭ ॥ 

কায়োরষ্* ব্রন্মলোকঃ স্বধঃ পাতাল মেবচ। 
উর্দমূলমধঃ সাগ্রং বৃক্ষাকীরৎ কলেববং || ৬৮ || 

শরীরের উত্রুপ্রদেশকে ব্রক্ষলোক ও অখধোঁভাগকে পাতাল বলিয়! 
'জাঁমিবেহ এবগু উদ্ধৃদিগে মুল ও অধোঁদেশে অগ্রভাগযুক্ত এই শরীর. 
বক্ষাকার || ১৬৮ ॥ 

দেবা । "দেবী কহিয়াছিলেন। 

শিব শঙ্কর ঈশান ব্রুহি মে পরমেশ্বর | 
দশবাযুঃ কথং দেব দশঘ্বারাণি চৈব হি || ৬৯ || 
৫ 

ছে শিব, হে শঙ্কর, হে ঈশান, হে পরমেশ্বর হে দেব! দশ বাুকি' 
গ্রকাঁরে স্থিতি করেন এবং দশ দ্বারই বা কিং তাহ! আমাকে কন্ছন || ৬৯ || 

ঈশ্বর উবাচ। মহাদেব ককিয়াছিলেন। 

হৃদ্দি গ্রাণঃ স্থিতো। বাযুরপাঁনো গুদসংস্থিতঃগ 
সমালে। নাঁভিদেশ্েতু উদানঃ কণ্ঠমাত্রিতঃ1| ৭০ ||", 

হৃদয় গ্রাণবাঁয়ু স্থিতি করেন এবং অপানবায় 'হাদেশে থাকেন । (সমান 
হায় নাঁভিদেশে ৩ উদ্দান বায়ু কণ্ঠদেশে স্থিতি করেন।॥॥ ৭০ | ' 

ব্যান লর্বগতো! দেছে সর্বগাত্রেষু সংস্ডিতঃ | 

নাঁগ উদ্দগতো বায়ুঃ ্দনতর্থাণি সংস্থিতঃ || ৭১ || 



জ্ঞান-সন্ধলিনী তক্ত। ১২৯ 
বান বাঁয়ু সন দগাত্রে স্থিতি করেন এবহ ,মাগবমুকে উত্ধগত গু কুর্ণ্দ 

বাঁয়ুকে তীর্থাশ্রিত বলিয়। জানিবেন | ৭১ 11 

' ক্রক্ুর ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোপি জ্ম্কণে। 
ধনঞুয় নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব শাঙ্যতি ||.৭২ || 

ক্রকরবায়ু ক্ষোভনে স্থিতি করেন দেবজস্ত বায়ু জুন্তণে (হাইভোঙল্সনে ) ও 
ধনপ্য় বায়ু নাদঘোষে প্রবেশ করেন || ৭২ ॥| 

এতে বায়ুন্িরালম্মে ষোপীনাং যোগনম্ম তঃ | 

নবদ্ধারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে || ৭৩ || 

যোগিদিগের যোগলশ্মাত এই দশ বায়ু অৰলম্থন শূন্য । এবগু ভুই চক্ষুঃ 
দুই কর্ণ, দুই নাসিক1, মুখ গুহ ও লিঙ্গ,এই নবদ্ধার প্রত্যক্ষ এবং মন দশষ 
দ্বার বলিয়া! কথিত হয়।। ৭৩ || 

দেব্যবাচ। দেবী ককিয়াছিলেন । 

নাড়ীভেদঞ্চ মে ব্রুহি সর্বগাত্রেধু সংস্থিতং | . 
শক্তি; কুগুলিনী ট5ৰ প্রস্থৃতা দশনাডিকা || ৭৪ || 

* হে মহাঁদেব! সর্ধগীত্রে স্থিত1 যে নাড়ীসগূহ তাহ! উক্ত করুন এবং কুগ্ত- 
লিনী শক্তিহইতে ষে দশ নাত়ী প্রন্থৃতা হইয়াছে তাহা আমাকে 
ক 

কন্ধন।। 98 || 

, ঈশ্বর উবাচ? মহাদেব কহিয়াছিলেন। 
ঈতভূবচ পিজল। ০ কুযুন্না চোগ্্গামিনী। 
শান্ধারী হস্তিজিহ্বাচ প্রসরাগ মন+য়তা.|| ৭৫ || 
'অলম্ুধ! যশশ্রচৈব দক্ষিণাঙ্ষে সমস্থিতা | 
'কুন্ছপ্চ শঙ্িনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতা 1 ৭৬ || 

(১৭). 



১৩০ জ্ঞান-সন্কলিনী: তন্ত্র? 
হে দেবি! ঈড়। পিঙ্গল! ও সুষুয়।, উদ্ধগাঁষিনী এই তিম-নাঁড়াঁ এবং হস্তি- 

জিহ্বা গান্ধারী ও প্রসরা এঁই ভিন স্থিতিস্থাপিক নাঁড়ী এবং অঙ্গন্থ যা ও 
যশ! এই অষ্ট নাড়ী দক্ষিণীক্গে, এবং কুহু ও শঙ্থিনী এস্ই দুই নাড়ী বামাঙ্গে 
অবস্থিতি করিতেছে । ৭৫ 1 ৭৬ ॥ 

এতান্তু দশনাড়ীঘু নাঁনানাড়ী প্রম্থৃতিকাঃ। 

দ্বিসপ্ততি সহআণি শরীরে নাড়িকাঃ ম্মূতাঃ। ৭৭ || 

এই দশ নাড়ী হইতেই নাঁন। নাড়ী প্রন্ত। হস্ইয়াছে অর্থাৎ শরীরের 
' মধ্যে ছিসপ্ততি সহম্্র গ্রস্থতিক। নাড়ী প্রসিদ্ধ আছে 1 ৭৭ ॥| 

এতাং যো! বিন্দতে যোগী স যোগী যোগলক্ষণঃ| 
জ্ঞাননাড়ী ভবেদেেরি যোশীনাং সিদ্ধিদায়িনী | ৭৮|। 

হে দেবি! এই সমন্ত নাঁড়ী যে যোগী জ্ঞাত হইয়াছেন সেই যোগীই 
যোগজ্ঞ) এতন্মধ্যে জ্ঞাননাড়ী যোগিগণের সির্ধিদাসিনী হয়েন || ৭৮ || 

দেব্যবাচ। দেবী কৰ্িয়াছিলেন। 

£ভূতনাথ মহাদেব ব্রহিমে পরমেশ্বর | 
ব্রয়োদেবাঃ কথং দেব ভ্রয়োভাবাম্্য়োগুণাঃ | ৭৯ || 

ছে না হে মহাদেব, হে পরখেস্থর ! তিন দেবত1 কি প্রকার এবং. 

হে দেব! তাহাঁদিগের তিন ভাব ও তিন গুণইব! কি প্রকার তাহ আমাকে 
কুন ।। ৭৯**|| 

শিব উবাচ। শিব করালেন । 

রজোতাবস্থিতো। ব্রহ্ম মনসভাবহিধূ হরি, ৃ 

ক্রোধতাবস্ষিতে রুদ্রন্ত্রয়ো দেবাক্্য়োগুণাঃ ||1৮৩।) 

রো বেজে এনং অত্্ভাবেতে হরি ও কো 'ভাঁবেতে রুণ্র স্থিতি 
কয়েন । এই তিন দেবত1 এবং তিন্ গুথ।। ৮** ॥ 



ত্ঞান-সক্কলিনী তত্র! ১৩১ 
একমূর্তি আয়ে! দেবা ব্রন্মবিধুমহেশ্থরাঃ | 
নানাভাবং মনে] যস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে | ৮১ || 

ব্রক্ষ! বিধুঃ মহেশ্বর এই তিন দেবত] এক মুর্তি ইহাতে যাহার মনে নান। 
ভরঁবোপস্থিত হয় তাহার মুক্তি হয় না।। ৮১ 11 

বীর্ধ্যৰূপী ভবেদ্রন্মা! বায় বপস্যিতো হরিঃ। 
মনোবপ স্থিতোরুদ্রন্ত্রয়ে! দেবাস্ত্রয়ে গুণাঃ | ৮২।| 

বীর্ধ্যরূপি ব্রহ্ম! হয়েন এবং বাঁয়ুরূপে হুরি স্থিতি করেন এবং মনোব্ধপে 
রুদ্র অবস্থিতি করেন এই তিন দেবত1 ও এই তিন গণ || ৮হ ॥| 

দয়াভাব শ্থিতে' ব্রন্ম! শুদ্ধভাব শ্হিতে। হরি | 

অগ্নিভাবস্থিতে! রুভ্রন্ত্রয়ো দেবান্ত্রয়োগুণাঃ || ৮৩11, 

দয়াভাবে ক্ত্রক্ষা স্থিতি করেন এব শুদ্ধভাঁবে হরি ও অকন্সিভাঁবে দ্র 
স্থিতি করেন এই তিন দেবতা'ও এই তিন গুণ || ৮৩ ॥ | 

একং ভূতং পরৎত্রহ্ম জগৎ সর্বঘচরাচরহ | 

নংনাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির জায়তে || ৮৪ || 

_ এই সকল চরাঁচরময় জগ এক ব্রহ্মহইতে হয় ইহাতে যাহার মনে নান। 
ভাবেোদয় হয় তহার যুক্তি হয় না ।॥ ৮৪ | 

অহং সৃ্টিরহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মাপাহং হরিঃ। 
* অহং রুদ্রোহপ্যহং শুন্যমইং ব্যাপী নিরঞ্ুনং 1) ৮৫ || 

অগুমি সুষ্টি এবং আ মি, আমিই ব্রক্গ।, আমিই হরি, আমিই রুঝ্জ। 
আধিই আক্ঠশ এবং আমিই সর্ধব্যাপি নিরঞন ব্রহ্ম ॥ ৮৫ || 

আঅহং সব্বাজ্মকং দেবি নিষ্থামে। গগণোপমত |. 

স্বভাঁবনির্মলং স্বান্তং স এবাহং ন সংশয়ঃ 11 ৮৬) 



১৩২, জ্বান-সঙ্কলিনী তন্ত্র! 
' €হ দেবি! আমি সর্বন্বরূপ -€. নিক্ষায্থ এবং আকাশ সতৃশ শুদ্ধ স্বভাব 

নির্ঘাল মনের স্বরূপ যে ব্রক্ম তাহ আমি ইহাতে নংশয় নাই ।। ৮৬ 11 

জিতেন্দিয়ে ভবে শুরে। ত্রচ্মচারী সূপগ্তিতঃ। 
সত্যবাদী তবেস্ভক্তে! দাতা ধীরহিতে রতঃ| ৮৭ || 

যে বাক্তি জিতেগ্ডিয় এবং শুরঃ ব্রহ্মচারী, সুপঞ্িত, সত্যুবাী, দাঁত। 
অথচ পণ্ডিতের হিতে রত নেই ব্যক্তিই ভক্ত হয়| ৮৭ ॥| 

্ন্ধচ্য্ৎ তপোমূলং ধর্ণসূলং দয়া স্মূতা। 
তন্জাৎ সর্বপ্রধত্তেন দয়] ধর্দৎ সমাজে | ৮৮ |! 

তপস্ঠাঁর মুল ব্রক্ষচর্ধ্য এবংস্ধর্দের নুল দয়! এই হেড়ু সঙ্গ যত্ত্বের দ্বার 
দয়] ধন্মী আশ্রায় করিবে ॥ ৮৮ || 

দেব্যুবাচ? দেবী ককিয়াছিলেন। 
যোগেশ্বর জগপ্নাথ উসায়াঃ প্রাণবলপভ | 
বেক্সন্ধ্যা তপোধ্যান্ং হোমকর্্ম কুলং কথং। ৮* || 

হে যোগেশ্বয় হে জগন্নাথ হছে উমার প্রাঁণবল্লভ 1 বেদ সন্ধা তপস্য। ধ্যান 
স্বোঁসকর্মা ও কুল কিরূপ তাহ। আমাকে কুন || ৮৯ ॥| 

ঈশ্বর উবাচ। মইাদেব কহিয়াছিলেন। 
অশ্বমেধ সহআপিবাজপেয় শতানিচ। 
রদ্ধক্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নারি যৌভূশীং || ৯০. 

ঈ ধ&? 
যিনি সহ অস্থমেধ ও শত সহজ বাঁজপেয় যক্জর করেন ভিনি ব্রন্ষজ্ঞান 

ফলের ঘোক্শ কলার এক কলাসুল্য পুণাযও লা্ভ করিতে পাঁরেন ন। ॥ ৯* || 

সর্ববদ। স্বতী খে যৎ্কলং লততে শুচিঃ' 

ন্ষজানং সমং পুণ/ং কলা নাহ্্ন্তি োডকীং || ৯১1 ৭ 



ত্ান-সন্কলিনী তজ্্র। ৩৩ 

সর্কাঁলৈ সর্ধতীর্থে আন ফরিয়। শুচি হইলে যে ফল লাঁভ হয়, হিলি 
সেই ফন্র লাভ করেন ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান ফলের €যাড়শ 'কলার এক কল। ভুলা 
পুণাও লাত করিতে গাঁরেন না ।॥ ৯১ ॥ 

ন'মিত্রং নচ পুভাশ্চ ন পিত? নচ বান্ধবাঃ | 

' ম স্বামী চ গুরোন্তল্যং যদ্দ্টং পরমং পদ€ ॥ ৯২ || 

গুরুর ভুল্য মিত্র নাই এবং পুত্রগণ ও পিত। ও বান্ধবসগুহ ও স্বাসী 
ইহাঁরাও সেই গুরুর তুল্য উপকারী নহেন ষে গুরুকর্ভূ ক পরমপদ দুষ্ট হই- 

মাছে ৯২ ॥ 

নচ বিদ্যা গুরোস্ল্যং ন তীর্ঘং নচ দেবত]1 
গুরোস্তল্যং ন বৈ কোপি যদ্দষ্টং পরমং পদং | ৯৩। 

বিছ্য। তীর্থ ও দেবত' এবং অপরাপর যে সকল ৰন্ত আছে ইহাঁরাও সেই 
গুরুর তুল্য নহেন যে গুরুকর্ড্ুক পরমপদ ছু হইয়াছে ।। ৯৩ || ষ্ঠ ঙ 

একমপ্যাক্ষরং যন্ত্র গুরুঃ শিষ্যে নিবেদনং | 

পৃথিব্যাং নাম্তি তদ্দ,ব্যং ঘদন্ত' চানৃণী তবেহ। ৯৪ | 

যে গুরু শিধাকে একাক্ষর প্রদান" করেন সেই গুরুকে পৃথিবীর মধো। 
মত দাতব্য বন্ত নাই যে সেই বস্ত্ধান করিলে তাহার নিকট খণ হইতে 

, মুক্ত হুওয়] যায়।। ৯৪ ॥ 

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্াজ্ঞানং ফুগোপিতং 

যস্য কস্যাপি.ভক্তস্য সদ্ঞরুত্তস্য' দীয়তে | *৫ || 

এই সুগোঁপিত রদ অপর কোন ব্যক্তিকে দান করিবেন ন!। কিন্তু ' 
ফ্দ্্ডরু ভক্ত ব্যক্তিকে প্রদ্গান করিবেন | ৯৫ ॥| 

নত্রপূজ। 'তপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াং,। 

সঙ্গ্যাসং সর্ব কর্্মাণি লৌকিকীনি ত্যজেবুধঃ) ৮৬|| * 



৯৩৪ ভোন-সন্কলিনী তত্র 
মন্জ পুঁজ] ভগন্য' ধ্যান হোম জপ বজিক্রিয়া ও সন্নাস এবং অপরাপর 

যাঁৰভীয় লৌকিক কর্ম পণ্ডিত লোকের পরিতাাগ কর! কর্তব্য || ৯৬০ ॥। 

সংসর্গাঘ্হবে। দোষ। নিঃসঙ্গাঘছবে। গুণা2 | 

তক্মাঁৎ সব্ধপ্রযন্ত্বেন যতী সঙ্গং পরিত্যজে্ | ৯৭ | 

স'সর্গহেতু বছ দোষ জন্মে এবং সঙ্গরহিত হইলেই বহুগুণ হয় এতন্নিমিত্ত 
নকল যত্ের দ্বার যতী অগ্তসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন || ৯৭ || 

অকারঃ সাত্বিকো জেরে উকারো রাজসঃ ন্মূতঃ। 
মকারস্তামসঃ প্রোক্তস্ট্রিভিঃ প্রকৃতিরুচাতে || ৯৮ 01 

অকারকে সাঁত্বক এবং উফারকে রাঁজস ও মকারকে তামজ বঙগিয়। জ্ঞাত 
হইবেন এই তিন গুণই প্রকৃতি বলিয়া কখিত হয় ॥ ৯৮ ॥ 

অক্ষর! প্রকৃতি প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীম্থরঃ | 
ঈদধরানির9গতা স! হি প্রকৃতিগুণবন্ধন1 || ৯৯ || 

অক্ষর (অবিনশ্বর ) স্বয়ং ঈশ্বর এবং প্রকৃতিও অক্ষরা €( অবিন'শশীল। ) 
বলিয়। কথিত আছে যেহেতুক সেই ঈশ্বরহইতেই ত্রিগুণযুক্ত! প্রকৃতি নির্গত! 
হইয়াছে 8 ৯৯ || | 

স| ময়াপালিনী শক্তিঃ ঘূ্টিসংহারকারিণী। 
অবিদ্য। মোহিনী বা লা শব্দৰপা! যশস্থিনী ||. ১৫০। 

শবারূপ| যশস্বিনী যে প্রকৃত তিনিই মায়াঁপালিনী শক্তি অর্থাৎ পাঁলন- 
.কত্রী? পরবং অবিতান্ধকারে মুগ্ধকরিণী সেই রকুপ্িই সৃষি সংহার ফারিণী 
হয়েন | ১৩৩ ॥। ২, পা রঃ ৫ 

অকারশ্চৈব গেঁদ উকারে জুরুচ্যতে | : 
মকারঃ সাঁমবেদন্ত ত্রিষু যুক্তোহিপ/থর্বণঃ || ১০১ || 



জ্ঞান-ষঙ্কলিনী তন্ত্র? ১৩৫ 
অকাঁর খণেদ ও উকণর যজ্র্ধেদ ও মকর সাঁমবেদ এবং এই তিনেতে যুক্ত 
অথব্বনেদ বলিয়! কথিত আছে || ১০১ 11, | 

সত কারস্ত প্ল মতোজেয়ন্ত্িনাদ ইতি সংজ্জিতঃ | 

অকারম্ত থ ভুর্লোক উকারো ভূৰ উচ্যতে || ১৩২ 

সব্যগুন মকারন্ত স্বর্জোকন্ত বিধীয়তে | 
অক্ষরৈত্ত্িভিরেতৈশ্চ ভবেশু আত্ম! ব)বস্থিতঃ || ১০৩|। 

ও'কাঁরকে প্রত করিয়। জানিৰে ইহার নাষ ত্রিনাদ বলিয়! কথিত আছে 
এবং অকার ভুলোৌক ও স্টকাঁর ভ্ভুবলোঁক এবং মকা'র বাঞ্রনের স্ায় স্বর্লোক 
হয়েন। এই ডিন অক্ষরের দ্বারা আজ' বাবস্থিত হইয়াছেন || ১০২ || ১০৩ | 

অবসর: পৃথিবীজ্ঞেয়া পীতৃবর্ণেন সংযুতঃ। 
অন্তরীক্ষং উকা রন্তু বিদ্যুত্র্ণ ইহোচ্যতে || ১০৪ || 

মকারঃ স্বরিতিজ্ঞেরঃ শুক্ুবর্ণেন সত্যুতঃ | 
ধ্ুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং বানি || ১০৫ || 

অকাঁর পুথিবী এবং পীতবর্ণযুক্ত, উকাঁর আকাঁশ এবং বিদ্যান্র্ণযুক্ত, মকাঁর 
স্বর্গ এবং শুরুবরযুক্ত হয়েন । এস্ট এক'ক্ষুর যে প্রণৰ অক'র ঙ্গার ও মকাঁরে 
ক্যবস্থিত হইয়াছে ইহাকেই নিশ্চিত ব্রহ্ম বলিয়! জাঁনিবেন || ১০৪ 1১০৫ ।। 

' স্থিরাসনে! ভবেক্গিত্যৎ চিন্তুরনিদ্রাবিবর্জর্তঃ] 

আন্ত সন্ায়তে যোগী নান্যথা শিবতাবষিতং | ১৩৬ || 

্িরাসনে উপবেশন করিবে এবং প্রতিদিন চিন্তা নিদ্র। বিবজ্িত হইয়। 
সাধান! করিবে ইহা হইলে তিনি অত্যপ্প কালের মধ্যে যোগী হইতে 
পারিধেন ইহার অন্যথ| হইেস্দদাচ যোগী হইতে পারিবেন না ইহ; মহাঁ- 
দেব কহিয়াছেদ ॥ ১০৬ ॥। 

য ইং পঠতৈ নিত্যং শৃণোঁতিচ দিনেদিনে | 
সর্ববপাপবিশ্বদ্ধাআা শিবলোকং ন গচ্ছতি' || ১৩২ 



১৫৬ তা --সক্কলিনা তন্ত্র! 

যেব্যক্তি এই ব্রক্ষজ্ঞানের কখ। নিস্তৎ পাঠ কিস্বা শ্রথণ করেন তিনি 

সকল পাঁশ হইতে বিশুধাজ। হছক্প। শিবলোক প্রাপ্ত হয়েছ || ১০৭ * | 

দেব্যবাচ। দেবী কহি্য়াছিলেন। 

স্বংলস্য লক্ষণং ব্রুহি কথং মনে বিলীয়তে। 
পরমণর্থঞ্চ নির্ববাণং স্থল নুক্ষস্য লক্ষণং || ১০৮ || 

শ্চং দেহের লক্ষণ এবং কিরূপে মনের বিলয় হয় ছবং স্যংল স্থ্মের 
লক্ষণ যে পরমার্থনির্বাণ ভাড়াও আমাকে রি || ১০৮ 11 

শিব উবাচ ॥. শিব কহিয়াছিলেন 1 

যেন জালেন ছে দেবি বিদ্যুতে ন্চ কিলিষে ] 

পৃথ্ব্যপস্তথা তেজো৷ বাযুরাকাশমেবচ || ১৩৯ || 

স্থ'লৰূপী স্থিতো হয়ঞচ সুক্ষঞ্চ অন্যথ। স্িতঃ|| ১১* || 

ছে দেবি! যেজ্ঞানের "দ্বার পাপশীলোকের দেহে পাঁপ থাঁকে ন। সেই 
জা কহিতেছি শ্রবণ কর। পৃখিষী জল ভেজঃ বারু ও আকাশ এই প 
হইতে উৎপন্ন যে এই দেহ ইহা স্থ'লরূপী হইয়। স্থিতি কর সুন্বদেহ অন্য- 
রুখে আছে || ১০৯ 11১১০ || 

ইতি যোগশান্রে হরগৌরী সংবাদে 

জ্ঞানসক্কলিনী"তঙ্্র সমাপ্ত । 

সপ 
কর ০০ 



শ্রীমদ্রামগীতা। ৷ 

ডি 

তন্ববিধয়ফ অজ্ঞান নিষিস্ত জন্মমরণাঁদিরিপ সৎসারাঁনলে সন্তপ্ত জনগ- 
ণের ন্সিক্ধীর্থ পরমকারুণিক ভগবান শ্ীরামচন্দ্র ম্বানুষ অনন্তদেবের প্রতি 
মোক্ষমাধক যে তত্জ্ঞানেপিদেশ শ্রঙগান করিয়াছিলেন, দেই পরম্ত-্ ত্র- 
ক্বাণ্ডপুরাঁণের অধাজ রাঁষাক়ণান্তর্ঘতরূপে প্রথমতঃ দেবের দেব ভগবান 
মহাদেব ভগবতীর প্রতি, তদনন্তর পিতামহ ব্রদ্ষ! নরাদেের প্রতি, এব তৎ- 
প্ররে সঞ্ধুজ্ঞ সত মহাশয় টৈমিধারধ্াযাৰাদি ধধিগণের প্রতি কহিয়াছিলে ন। 
এতদ্রেপে বেদার্থের সারসংগ্রহানুবূপ সেই পরমরহস্য উক্ত পুরাপপ্রকাঁশক 
ভগবান বেদব্যাস মহাশয় ভগবান শবকে স্মরণ পুর্ববক বিস্তার করিয়। 
কহিতেছেন। 

হরিঃও' তগ্ুস্ড | শ্রীমহাদের উবাচ 1 ' 

ততোজগম্মঙ্গল মঙ্গলাতবন। 

বিধায় রামায়ণ কীর্তিমৃত্তমাং। 
চচারপুর্বব! চরিতং রঘৃত্তমো৷ 

_রাজর্িবর্ষৈরপি সেবিতং যথা |1১।| 

ভ্রীর্মহাদেৰ কহিয়াছিলেন। 

জগতীস্থবজনগণের মহ'পাঁ্থে রঘুবংশাবভৎস ভগবান ও্ীরাঁমচন্দ্র সেতুবন্ধ 
€ রাক্ষসবখাদিরগে প্রসিদ্ধাণরীমায়ণ-কীর্তি সমাপনানন্তর লোকশিক্ষার্থে 
স্বকীয় পুর্ধপুরুষ'চরিভ যজ্ঞাদি কর্মা করিয়াছিলেন এবং জনকা্দি শ্রেষ্ঠ 
রাঁজবিগী৭ কর্তৃক ষ্চে যোগধর্মাদি কৃত হইয়াছিল তাহা করিয়াছি- 
লেন ||” ১ 1 

€ ১৮) 



১৩৮ .. ব্ামগীতা। 
সৌমিত্রিণাপৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা 
রাঁমঃকথাঃ প্রহ পুরাতনীঃ শুভ; | 
রাজ্জঃ প্রমত্তস্য নৃগন্য শাপতে। 
দ্বিজস্য তি্যযকতবমথাহ রাঁঘবঃ1| ২|| 

কোন সময়ে ্রুদেবে বিশ্বাসরূপ নিশ্চয়াতিক। বুদ্ধিবিশিষ্ট লক্ষ্াণদের 

কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ₹ইয়] রঘকুলোঁভ্তব শ্রীরামচন্দ্র তত্বজ্ঞানের মাহাঁঝআযনচক 
এতদ্রপ পুরাঁণ বাঁক্যসম্ুহ বিস্তার করিয়! কহিয়াছিলেন যে' স্বকীয় গোসমুহে 
মিশ্রিত কোন এক ব্রাহ্মণের গোদানজহঃ সেই, প্রাক্মণাভিশাঁপহেতুক অন্ব- 

বহিত বুগরাঁজ] কৃফলাশযোনিতে জঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ যদি 

জীবের তত্রজ্ঞান না জন্মে তদবধি তাঁহাকে শুভাশুভ কর্মের ফলম্বরূপ পুগয 

পাপ ভোঁধ করিতে হুয়। কেনন। 'মনুষ্যের গভিই খই প্রকার? নৃগশব্দের 
অর্থ মন্ুষ্যের গতি। ইহাতে ঘ্দি কেহ এমত আপন্তি করেন যে সাঁবহিত হইয়। 
শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কোঁনক্রণে পাঁপ হইবার সপ্তাঁবন। নাই, তন্ৃজ্ঞা- 
নের প্রয়োজন কি? অতএব শ্ীরাঁমচন্দ্র কহিভেছেন যে নৃগরাজ। এক জন 

আাক্ষণকে যে কতকগুলি গোঁছান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তাহার অজানিত 

কোন একব্রাঁ্ষণের একটি গর ছিল বলিয়। সেই পাঁপে পরমধার্থিক নৃগরা- 
জণকে যখন কৃকলাশযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, ভখন তন্ৃত্ঞান- 
রহিভ ব্যক্তি ষে কোন প্রুরারে সাঁবহিত হউন না কেন তাহাকে পুণ্য পাঁপ 

ভোঁগ করিতে হইবেই হইবে । এ্রতাঁবতা। সপ্রমাঁণ হইভেছে যে তত্ৃজ্ঞানবাযতীত 

৮ পাঁপ হইতে সর্তোতাঁবে বিমুক্ত হইবার অন্ত কোন উপায- 
॥ ২ ॥ 

কদাচিদেকান্ত মুপস্থিতং প্রাভুং 

' রামং রমালালিতপাদ পশ্কজং। 

সৌমিত্রি রাঁসাদিত গুঁদ্ধভাবনঃ .. 

প্রণম্যতক্ত্যা বিনয়াঘ্িতোহব্রবীৎ || ৩ || 

তত্তুজানের এবন্ুভ মাহাত্ম্য শ্রবণানম্তর লোশিক্ষার্থে ভীমলম্বণদেৰ 

একদ] নির্জন প্রদ্দেশে রমীসেবিত পাঁদপক্কজ ভগবান ভ্রীর'মচন্দ্রকে প্রান্ত 

কইয়া অনগ্ঠ ভক্তি সহকাতর প্রর্ণাম পুর্ব বিনীতভাবে কহিয়াছি- 
জেন।।' ও 1 ূ | ২ 



রামগীতা। . ১৩৯ 

সং শুদ্ধবোধে! সিহিসর্ধ দ্বেহিনা - 

মাস্সান/ ধীশোদি নিরাকৃতিঃ স্বয়ং | 
প্রতীয়সে জ্ঞান দশামথাপিতে ' 

পাদাঁজ্জ ভূঙ্কাহিত সঙ্গ সঙ্গিনাং || ৪11 

হে ভগবন! ভুমি নির্মল জ্ঞানম্বরূগ এবং সকল গ্রকাঁর দেহধারিগণের 

আত্মা ও অধীশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামীহেতুক তুৰিই সকলের নিয়ন্তা অথচ তুমি 
প্রকৃত আকৃতিশৃন্ত হইলেও তোমার প্রস্তুত স্বরূপ সকলে জানিতে পারে 
ন, তবে যে সকল ভক্ত তোমার পাদপন্ম-দুয়ের ভূঙ্গবৎ মাধূর্যযাকাজক্ষী- হয়, 

তাহাদের সঙ্গে যাহার! সৎ্মঙ্গ করেন সেই (মৎমঙ্গীগণের সৎসঙ্গ যে ভক্তি 

দ্বারা কৃত “হয় ভাদৃশ ভক্তিসিদ্ধ জ্ঞানিগণের নিকটেই তুমি স্বয়ং প্রত্তক্ষ 
হও অন্যের নিকট প্রকাশিত হও না ৪ | 

অহং প্রপন্োন্মি পদাস্বজং পরতো 
ভবাপবর্গং তব যৌগিতাবিতং | 

যথাগুসাইজ্ঞান মপারবারিধিং 

কুখং তরিষ্যামি তথানুশাধিমাং || ৫ || 

হে গ্প্রভে1! যোঁগিজন-ভাঁবিত ভবপবর্ণপ্রদদ তব চরণাম্বঃজে আঁখি অ- 

নন্য গতিক্রয়ে শরণাপন্ন হইতেছি এক্ষঠে আমার প্রার্থনা,এই যে যেরূপে 

, আমি অভ্ঞানরণ ভুক্তরণীয় সং সারসমুত্র স্জখে তরিতে পারি আপনি আঁ- 
মাকে 'উদনুরূগ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৫ | 

শ্রুন্থাথ সৌমিত্রি বচোখিলং তদা 
, প্রাহ প্রপন্গার্তি হরং প্রসন্গধীঃ।*. 
 বিজ্ঞীন মজ্ঞানতমোপশান্তয়ে, শ্রুতি 

প্রপন্নং ক্ষিতিপাল ভূষণ || ৬ || 



১৪৬ রামগীত।|.. 
শরগাগিত ভভগণের সংমার'ক্রেশাপহারক ভগবান প্ীরামচজ্জ লক্ষণ দেবের 

এভদ্রগ বাঁক্য সমুহ আবণ করত হৃইউচিন্ত হইয়! বকল প্রকার অন্ধের মুল 
যে অজ্ঞানন্বরপ অন্ধকার সেই ক্পন্ধকাঁর বিনাশণর্থে বেদান্ত গ্রতিপাঁদিত ও 
জনকাঁদি রাজরধির ভূষণবরূপ তন্তজ্ঞান কহিতেছেন ॥ ৬ ॥ 

আদৌ স্ববর্ণাআম বর্ণিতাঃ ক্রিয়া; 
কৃত্ধা সমানাদিত শুদ্ধমাঁনসঃ | 
স্র্প্য তত পুর্ব মুপাততসাধনঃ 
সমাশ্রয়ে সদ্গুরু মাত্বলব্ধয়ে 1| ৭|| 

হে লগ! প্রথমে সুক্ণীর রপাঁশ্রমবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক প্রীয়শ্চিন্তো- 
গাঁসানাদিরপ কর্মুকল অনুষ্ঠান করতঃ যেই সফল কর্দ আমি অবর্যামির 
অধীনরূপে করিতেছি এতদ্রপে শান্ত্রোক্ত ঈশ্বরণপর্ণ বিধানানুসারে বিশুদ্ধা- 

 চিন্ত,হইয়| আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্তে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি- 
বেক ৭ ॥ 

ক্রিয়া শরীরোন্ভব হেতুরাদতা 
প্রিয়াপ্রিয়ৌ'তৌ তবতঃ নুরাগিণ| 
ধর্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং 
পুনঃ ক্রিয়। চক্রবদীর্ব্যতে তবঃ || ৮ || 

কেননা যাহারা ঈশ্বরাঁপণ মা কারক] কর্মানুষ্ঠান করে, আনি কর্তা বপিয়! অভিমান থাকাতে দে সক সকায়ি ঘনগণের আদার পুব্বক পুর্করজন্মা, জ্জিত নুখদঃখের হেতুভূত শুভাশুভ কাম্যকর্ণনম্ুহ বর্তসন শরীরোৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়। আর উপস্থিত জক্ষমে সেট শুভাখভ কাম্যকম্ম্ের ফঙ্গানুরূপ যে শুভাছুইউ ও দুয়ছৃষ্ট তছুভয়ই তাহারের সখভুঃখের কাঁরণম্বরূগ হয় | অপিচ জ্ঞাননিষ্ঠার অদ্বাব হেছু পুর্বজপ্মের শুভাছুই ও ছুরদুষ্উট ভোগ ক- রিতে করিতে সকামি জনগণ পুনবাঁর ভাবি শরীরোৎ্পঞ্তির কাঁরণন্বরূপ কাম; কর্দের অনুষ্ঠান করে লুতরাং এই সংদাঁর কুঁলালচক্রের স্যাঁয ঘূ্ণায়- মাঁদরূপে কথিত আছে || ৮ ॥ | 



রাম্গী তা3. ৯৪১ 
অজ্ঞানমেবস্য. হি মূলকাঁরধং .. 

তদ্ধানমেবাব্র বিধো ৰিধীয়তৈ। 
বিট্যৈব তন্নাশবিধৌ পটায়সী ূ 
ন কর্ন তজ্জং সবিরোধমীরিতং || ৯ || ' 

যদি বল কর্মনসুহ ষগযাপি সংসারের মুল কাঁরণঞ্ই হইল তবে অজ্ঞানকে 
কেহ সংমারের ঘুলকাঁরণ কহেন রেন ? তজ্জ্রন্য কছিতেছেন যে একমাত্র 
অজ্ঞানই এই সংসারের মুলকারণ বটে, কর্ণানমুহ তাহার অবান্তর কারণ 
মীত্র। অতএব সংসারের মুলকারণ স্ ইঅজ্ঞানকেইউ বিনাশ করধবধেয়। 
যদ্দি বল কর্ম অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হউক, তাহা নহে; যেহেতুক 
অভ্ঞানেৎপন্যেক মসকঙ তাঁহ। অজ্ঞাত নর ৰরোখিরূণ্ে কখিত হয় নাই 
অতএব কর্দমদ্বার। অক্ঞঁনের নাশ হওনের সপ্গাবনা নাই? কিন্তু জা ও অ- 
জ্ঞান এতদুভয়ের বিরোধিতা থাঁকা। প্রযুক্ত একমাত্র জানই অজ্ঞানকে বিন 
করিতে সক্ষম হয় |॥ ৯ || 

নাঁজ্ঞানহানি নঁ চ রাগসংক্ষয়ো 
ভবেত্ততঃ কর্ম সদদোবমুদ্তবেতড | 

ততঃ পুনঃ সংসৃতি রপ্যবারিতা 

তন্মাঘুধোজ্ঞান বিচাঁরবান্ভবেত্, || ১০ || 

, হে লক্ষণ! যেহেতুক অজ্ঞানের সহিত কর্মের বিরোধিত| না থাঁকাঁতে 
ফাম্য কর্মানুষ্ঠান দ্বার! অজ্ঞাঁন্দের কোন গ্রকাঁর হানি হয় না এবং চিন্তপ্-. 
দিও জল্মে না'প্রত্যুত ভদ্র! লঙ্দৌধ.কর্টের উদ্তব হইয়! পুবর্ধার অবারিত 
নংসারই জদ্মে অতএব বিবেকি ব্যক্তি.তন্বজ্ঞান,লাভার্থে আজ্মালাজ বিচা- 
রবান্ হইবেন।! ১০ || 

ননু-ক্রিয়! বেদমুখেন.চোদিতা 
, যখৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনং |" 

কর্তৃধযতা প্রাণভূতঃ প্রচোদিতা 
বিদ্যা সহারভ্য়পৈতি মা পুনঃ || ১১) 



ং রামগীতা । 
যদি বল ক্রি স্মৃতি পুরাঁপীদি শান্তর একমাত্র তত্বজ্ঞান যে প্রকার 

মুক্তিসীধনরূপে বি আছে, জপ হজ হোমাদি গুভ কর্মসন্তুহও সেই প্রকার 
পুরুষার্থমাধনরূগে বর্ণিভ হইয়াছে । অতএব প্রাঁণিগণ-সন্বন্ধে বেদবিহিত 
নেই সমন্ত ক্রিন্ন। মুক্তিবিষয়ক জ্ঞানের সহায়ত! করুক || ১১ ! 

কর্ণাক্কতৌ দোবমপি শ্রুতির্জগো 
তল্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুদ্ষুণা | 

মনু স্বতন্ত্র ফুবকার্য/কাঁরিনী বিদ্যা 
ন কিঞ্চিম্মনসা প্যপেক্ষতে || ১২ || 

ফেনন! যখন বিহ্তি কর্মী না করিলে কর্মমকাণ্ডীয় শ্রুতিসফল গ্রত্যুবায় 
হওয়| কহিয়াছেন তখন ঘোক্ষেচ্ছ, পুরুষগণের বিহিত কর্ম গরিজ্তাগ কর! 
বিখেক় নহে । বিশেষতঃ জান কদাণি শ্রুতিবিহিত কর্মের অনপেক্ষ স্বাধীন- 
রূপে মোক্ষসম্গাদক নহেন বরং বিছিত কিারুালিকে অঙ্গন্বরূণে অপেক্ষা] 
করেন ১২ || 

নসড্যকার্ষেযাপিহি ষদদধ্বরঃ 
প্রকাজক্তে হন্যানপি কারকাদিকান। 
তখৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ 

ব্বিশিষ্যতে কর্নাভিরেব মুক্তয়ে || ১৩।| 

কেননা যাহার কর্দাসিকল সত্য এবন্তত যজ্ঞ যেমন ক্রিয়ানিষ্পাঁগক শ্রবা- 
ৃ দিকে প্রকৃষ্টরূপে আক্ষাজক্ষ। করে ত্তিন্ন অন্ক কিছুই অর্ঁকাজক্র! করে ন! 
তদ্রণ বেদবিছিত নিত্য নৈমিস্ভিকাদি, কর্ম সমুহের সহিত তত্তজ্ঞানও মুক্তির 
নিমিত্ত সমর্থ 'ছুয়েন অন্তের্র সহিত. কিন্ব। বয় স্বাধীন রূগে অমর্থ হ-' 
যেন না11 2৩ || 

কেচিদ্দন্তীতি বিতর্ববাদিন . 

ভ্দপ্যসদ্দ ষ্ট'বিরোধ কারণাৎ । 
দেহাভিমানাদভিবর্ধতে ক্রিয়। 

বিস্ঞাগতাহংকৃতিতঃ প্রনিদ্ধযতি || ১৪ |! 



রামগ্গীত।1 ১৪৩ 
পুর্ধ্বোক্ত প্রকাঁরে কোঁনহ কৃতর্কনি ব্যক্তিগণ কেবল কর্মাকেই যে মো- 

ক্ষমাখন্ বলেন তাহা যেমন অযুক্ত তদ্রপ জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয়কেও মোক্ষ- 
মাখন বল! যুক্তিজিদ্ধ নহে, কেনন| তন্রপ কথনে বিরোধ উপস্থিত হয়। 
বিবেচন করিয়! দেখ, আঁমি দেই বটি, এভদ্রগ- অজ্ঞান্োপন্ন যে অভিমান 
তাহা হইডে ক্রিয়। বর্ধিত হয়, আর শ্রবণ মনল নিদিধ্যাসন দ্বার এ দেহাঁ- 
ভিমান পরিত্যক্ত হইলে তত্বজ্ঞান প্রকাশিত তয় । এতদ্রুপে জ্ঞান ও কর্ম এত- 
দুভয়ের কাঁরণগত মহদ্বৈমা দোঁধ দু হইতেছে ।। ১৪ ॥ 

বিশুদ্ধবিজ্ঞান বিলোচনাঞ্িত। 
বিদ্তাতঅবৃতিশ্চরমেতি ভণ্যতে | 

উদেতি কর্দাথিল কাঁরকাদিতি 
নিহন্তি বিন্তাখিলকাঁরকাদিকং | ১৫ || 

অপিচ বেদাঁন্ববাঁক্ বিচাঁরদাঁর! প্রীপ্ত যে চরম ক্তরক্ষজ্ঞানি তাহাই জ্ঞাঁনি- 
গণবর্তৃক জ্ঞান বলিয়। কথিত “হয় । আর অভ্ঞানেছুপন্র যে কর্ম ভাহ। ডু 
ভোভুত্বাদি অঙ্জের সহিত পুণ্যলোঁকম্বরূপ ফলভোগ দানার্ধে উম খ হয় 

কিন্তু তন্বজ্ঞাঁন কর্তৃত্ব ভোক্তুত্বাদি কারকসম্ুছকে বিন করেন । সুতরণ 

জ্ঞান ও কর্ম এতদুভয়ের হেতুতঃ স্বরূপত ও কার্যযতঃ মহদ্বৈম্য থাকাতে 
অঙ্গাঙ্গিত্বরূপে তদুভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারে না| ১৬ ॥। 

তস্মাত্ত্যজেৎ কার্ধ্য মশেষতঃ সুধী 
বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ে! ভবেৎ | 
আত্মানুসন্ধান পরাণঃ সদ! 

নিবৃতত সর্কেন্দিয়রত্তিগোচর? || ১৬ || 

* যেহেতু বিভা সহিত, কার্থ্ের বিরোধ থাক! প্রযুক্ত ভদুভয়ের জযুচ্চয় 

হইতে পারে না অতএব বিবেকি ব্যক্তি কর্মসন্থহকে সর্ধভোভাৰে পরিত্যাগ 
করিবেন এবং 'সমুগ্গাস্স ইন্দরিয়বৃত্তির বিষয় যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তাঁহা 

কইতে মনকে'আকর্মণ করিয়! নর্ধদা'সঅধ্যাঁন্ পরায়? হইবেন | ১৬।| এ 



৪ 

388. রামগীত।। 
যাবচ্ছরীরাদিষু মারয়াত্মবী 
স্তাবদিধেয় বিধিবাদকর্মাণাঁং |. 

. নেতীতি বাকৈরখিলং নিম্িধ্য তজ 
ভ্ঞাত্বা পরাআন মথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ1| ১৭4 

যদবখি মনুষ্যের অজ্ঞাঁনবশতঃ ত্য হুক্ম শরীর'দিতে আতবুদ্ধি থাঁকে 
তদবখি চিন্তগুদ্ধির নিষিস্তে তাহার বিহিবোখিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি করা 
কর বিধয়ে । তদনন্তর ইহ! অরঁআ। নহে, ইহ! আআ! নহে এতদ্রপে দেহঁদি 
সমস্ত গ্রপঞ্চ পদার্থফে নিষেধ.করিয়া যখন তির্দি সং্ববাণপধ একমাত্র পরমা. 
আঁকে জ্ঞাত হইবেন তখন সমন্ত ক্রিয়া পরিভ্তাগ করিবেন ॥ ১৭ ॥ 

চ) 

যদ1 পরাত্বাআ বিভেদভেদকং 
বিজ্ঞানমাত্ন্য বভ'তি তাস্বরং | 
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তে হস! 
সকারকা কারণ মাতসংসতেঃ || ১৮ | 

যখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ঈশ্বর ও জীবের মায়া শ অবিষ্ভা্থরূপ উপ্পাধি- 
দ্বয় কৃতরপ গেদের নাঁশক জ্ঞীন প্রকাঁশিত হয়, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে পর 
য্কাঁলে তত্বমস্তদি মহাবাঁকা বিচারদ্বার| ঈশ্বর ও জীবের মায়। ও আবিষ্যা- 
রূগ উপাখিদ্বয় পরিত্যক্ত হইয়া! তছুভয়ের আত! একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশ 
পান ; তৎকাঁলে জীবের সংসারসন্থন্ধে উপাদান কারণ (যে গ্রকাঁর ঘটের 
'উপাদানকারণ হৃতিক! ) ষে অৰিষ্ধা। তিনি কর্তৃত্বাদি অহঙ্কীরের সছিত অ- 
নায়াঁসেই বিদাশ প্রাপ্ত হয়েন। অর্থ 'তৎকাঁলে তাঁহার আনি কর্তা ব 
আমি ভোঁক্ত। বলিছ্। আর অভিমান থাকে না । ১৮ ॥ 

শ্রুতিপ্রমাণাভি বিনাশিতাচ'সা 
কথং ভবিষ্যত্যপি কা্ধ্যকারিণী | 
বিজ্ঞানমাব্রাঙ্গমমলাঁছিতীয়ত 
ভল্মাদবিদ্তা। ন পুনরবিষ্যতি || ১৯ || 



রামগীতা ! ১৪৫ 
যে সফল ব;ক্ি অনুভব'ত্বক জ্ঞালছা'র! অদ্তিতীয় পরগাত্মার স্বনধগ প্রাপ্ত 

হইয়। বশ্ুদ্ধ হইয়াছেন তাহাঁ“দগের সম্বন্ধে আতি প্রমণণভূত জ্ঞানদ্বার! বিনা, 
শিত অজ্ঞান যেহেতু আর পুনব্রণার উৎপন্্ হয় না! অতএব সেই বিনষ্ট 
অজ্ঞাঁন স্বকার্ধ্যস্বরূপ কর্মাও উৎপাদন করিতে গাঁরে না।। ১৯ ॥ 

যদ্দিম্্ নষ্টা ন পুনঃ প্রস্থুয়তে 

কর্তাহমস্যেন্তি মতিঃ কথৎ তবেত | 
তন্মাৎ্ স্বতন্ত্রানকিমপাপেক্ষতে 

বিদ্য। বিমোক্ষায় বিভাতি কেবল! || ১০ || 

যছাপি এভদ্রপ সিদ্ধ 'হুইলযে জ্ঞানাদ্বারা1 সেই বিনষ্ট অজ্ঞান পুনব্বার 
আর জাত হয় ন1, তবে আমি কর্ত। এতদ্রপ অক্ঞানক্র্যারূপ1 বুদ্ধি আর 
কি প্রকারে জদ্ষিতে পারিবেক $ অর্থাৎ কখনই জন্সিতে পারে ন1 3 যে- 
হেতুক কারণ বিনন্ট হইলে ক'র্যোর জার উৎপত্তি হইবার অন্্াবনা নাই। 
অতএব মুক্তির নিমিত্ত কর্মাদি 'কছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র জ্ঞানই 
যে স্বাখীন হয়েন ইহ সর্দতো ভাবে সিদ্ধ হইল 1 ২ || 

সাতৈত্তিরীয় শ্রুতিরাহ সাদরং। 

ন্যাসং প্রশস্তাখিল কর্ণ! স,টহ ৰ 

এতাবদিত্যাহচ বাজিনাং শ্রুতি 

জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম সাধনং || ২.৪) 

বিশেষতঃ তৈত্তিরীয় শ্রুতি সমুদায় বিহিত ফর্মের স্তাঁগকেই আদর- 
,পুর্ববক স্পট করিয়া কহিয়াছেন, এবং বাজসনেয় শ্রতিও এতদ্রপ কত্ধি- 
যাছেন যে, মুক্তির নিমিত্তে কেবল একমীত্র তত্তৃজ্ঞানই জান, কর্ম সাঁধন' 
নহে) ২১ || নি 

বিদ্যাসসন্থেন্ভূ দর্শিতস্তয়া 
ক্রতুন দৃষ্টান্ত উদাহীতঃ সুমঃ)। 

ফলে পৃথকত্বাদ্বন্ছু কারটৈঃ ক্রতুঃ 
সংসাধ্যতে জ্ঞান্তো। বিপর্ধায়ং || ৪২1! 
( ১৯ ) 



১৪৬. রামগীতা। ৷ 
যদ্ধি বল ম্বকর্মঘার! ঈশ্বরাষ্চন করিল্পা মহুষযমকল'সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় 

খভন্রপ বাঁকা হখন ল্ম'হয শাক্দ্রে দেখিতে পাওয়। যায়, তখন মেই সকল 
শস্ড্রে ভগবানস্থরূপ তোমাবর্তৃকই মুক্তিবিষয়ে যজ্ঞাঁদি বিহিত কর্মমকল , 
বিছ্যার ত্ুল্যত্বরূপে প্রদর্শিত হুক ছে / এখন কেবল একমাত্র জ্ঞানকে কেন 
মোক্ষপাধক কহিতেছেন ? উত্তরঃ তাহ! নহে, অর্থাৎ আঁমাকর্থৃক কোন 
শাস্ত্রে মুক্তিবিষয়ে , কর্মসমূহ বিদ্যার তুলাত্বরূপে কথিত হয় নাইঠ তবে 
কেবল দু ষ্টান্তস্থলে চন্দ্রতুল্য মুখ কথনের ন্যায় সম কথিত হইয়াছে । বিবে- 
চন। করিয়! দেখ, জ্ঞান ও কর্ম এতদুভয়ের ট্নাক্ষ ও পিভভূলোকগ্রাপ্তিকপ 
ফলদ্য় পুথক পৃথক হয় $ বিশেষতঃ যজ্ঞাঁদি কর্মাসকল বহুনিখ কর্তৃত্বভৌ ভ্ত,. 
ত্বান্নিরপ আন্তরিক ও শ্রনবাদিরূপ বাহা কারকসমুহ-দ্বা'র। সাধিত হয়ঃ কিন্তু 
তন্তুজ্ঞান কর্তত্বাদি কঁরকসযুহের বিপর্ধ্যয়ে সংসাধিত হয়েন, অর্থাৎ ভত্বব- 
জ্ঞান সাধন করিতে হষ্ঠসে সর্বাগ্রে নিঃসঙ্গ হইয়। কর্তৃতবাদি *ভিমাঁনকে 
পরিত্য'গ কবিতে হয়ু।। ২২ 11 (আখনিকব্রন্মদ্ভানির' একথা শ্বীকার 
করেন না, ইহার! দলবদ্ধ হইয়) সমাজগৃহে « বেশ্টঠালয়ে আমোদ করার 
হ্যায় ;) ঢোলকাদি বাগ্যযস্্র লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়। থাঁকেন। 
নিধুর টপ্পায় কি রস লাই 211) 

সপ্রত্যবায়ে প্যহমিত্যনাতধী 
র্য প্রসিদ্ধানতুতত্ দর্শিনঃ | 

তম্মাছুধৈস্ত্যাজ্যমবিক্রিয়াত্বতি 
বিধানতঃ কর্ম বিধি প্রকাশিতং || ২৩ ॥ 

যদি বল এতদ্রপে বিষ্ভার সহিত কর্মের সমস্বাভাঁব হইলেও বেদবিহিত 

কর্ম ন! করিলে যে প্রত্বায় হয় তৎপরিহা রাও কর্ম কর বিখেয়। উত্তর্ঃ 

তাহ! নহে, কিন্তু যে বাক্তি অন্াত্ম দেহাদিতে আমি বলি! অন্ভিমান, 

প্রকাশ করে মেই অন্ছ্রের সম্বন্ধেই কর্মীকরপ-জন্ক বেদে গ্রত্যুবায় হইয়া 

ধাকে, তব্ুজ্ঞানগণের সন্ন্ধে নহে; ? ইহা শচতি স্মৃতি পুরাণাদি সমুদায় 

শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে। অজ্ঞঞব স্কুল সুন্দ শরীরাদিতে অহঙ্কারাদি, বিকা- ' 

রশুন) জ্ঞানিগণের নিত্য নৈমিজ্তিকান্দ কর্দদগুহ শাস্্রোজ বিধাঁসক্রমে 

সম্পর্ণরূপে পরিস্যাগ কর! বিখেয় ॥ ২৩ ॥ 

অদ্ধান্থিত স্ততু মসীতি বাক্যতো 

গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধ মানলঃ |. 

বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্য মাঝ্মজীবয়োঃ 
সুখী তবেন্মেরুরিবা প্রকম্পনঃ || ২৪ | 



বামগীতা ! ১৪৭ 
_ বিশুদ্বাচিত্ শ্রদ্ধান্থিত ব্যক্তি গর্ধতবৎ ক্ষৌভশুন্ত হইয়! গুরু শুজ্বষানন্তর . 
ভীঁহার* অনুগ্রহক্রমে তন্বমম্তাদি মহাঁবাক্য “বিচারতার! জীবাঁআর সহিত 
পরমাআর এক)রূপ অপরোঁক্ষান্থুতবে আনন্দম্বরূপ হয়েন।। ২৪ || 

আদৌ পদার্থাবগতির্থি কারণহ 

বাক্যার্থ বিজ্ঞান বিধৌ বিধানতঃ | 

তত্বুং পদার্থো পরমাত্মজীবক! 
বসীতি চৈকাত্্য মথানয়োর্ভবেহ || ২৫ || 

মহাঁবাঁক নিচাঁরদ্বারা যেরপে জীবত্বাব সহিত পরমাতঁর একা হয় 
অধুনা তাঁহ1! ককিতেছেন | আদৌ বেদান্তোক্ত বিধিদ্বারা তন্ধমলি বাঁক্যা- 
ক্র্গত প্রত্তেক পদের অর্থ জানা কর্তুবা | * কেনন। সেই অর্থীবগতিই তন্ত্- 
মি বাঁক্ণার্থ বোধের কারণস্বরূপ খ্য়। অতএব তাহা কহিতেছেন যে, 
তগ্পর্দের অর্থ পরমা ও ত্ৎ পদের অর্থ 'জীবাত্বা হয়েন। এবঞ্ এইই 
তৎ ও ত্বং পদার্থের যে এঁকা অর্থাৎ পরমাআ্ীর সহিত জীবাত্মার যে একা 
তাহাই অসি গদের অর্থ বটে 1 ২৫ | 

প্রত্যক্ পরোক্ষাঁদি বিরোধমাঅনে। 
ব্র্বহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাং। 
সংশোধিতাঁ লক্ষণ যাঁচ লক্ষিতাং 

জ্ঞাচ্ছাত্বমাতআান মথাদ্বয়োভবেৎ 1] ২৬ || 

যদি, বল সব্জ্ঞ পরমাঁআঁর সহিত অপ্পক্দর জীবাঁআ'র এক্য কি প্রকারে 
সম্ভব গ্হয়, অভএব. তৎ ও ত্বং পদের বাঁচযার্থ পরিভ্যাগি করিয়! লক্ষণাদ্বারা 
যেরপে" তছুভয়ের এঁক্য ,সন্তুব হুয়, অধুন! তাঁহা কহিতেছেন । তঙ্ও স্ব 
পদার্থন্বরূপ "ঈশ্বর .ও জীবের পরোক্ষত্ব মর্ধরন্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব অপপজ্ঞ- 
স্বাদিক্ধপ পরস্পর বিকদ্ধাঁৎশ পরিত্যাগিপুর্ববক যুক্তিদ্বার' স্থল শরীরাদি 
হইতে পরেধক্ত প্রকারে ম্যগিচাঁরিত এবং কথিত লক্ষণাঁার। লক্ষিত সেই 
তৎ ও স্তুং পদার্থভূত“ঈশ্বর'ও জীবের অবিরুদ্ধাৎশন্বরূপ চিজ্র্কে ( চৈতন্তা- 
জ্লরূপুকে ) গ্রহণ করিয় ভ্রহ্মকে দিজ স্বরূপ জ্ঞান বর্মরলেই একা ছুই-. 
বেক।। ২৬ ॥ | 



. 38৮ রামগাতা।,. 

একা স্মকন্া। জ্হতী ন সম্তবে 

সথ। জহলক্ষণতা বিরোধতঃ | 

সোহয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা 

যুজ্যেত তত্তুৎ পদয়োরদোবতঃ || ২৭ |! 

পুর্ধঙ্লোকে লক্ষণাদ্বা4 যে ঘৎ ও ত্বং পদার্থের কেবল চিন্রপত| গ্রহণ 
করিবার বিষয় কথিত হচ্য়াছে তাঁহ' কি জহৎস্বার্থ লক্ষণ, কি অজত্ৎস্বার্থ 

লক্ষণ, অথব। গাঁগলক্ষণাক্রমে বটে ? এতদ্রপে তিন প্রকার বিকল্প করিয়। 
কহিতেছেন যে, তৎ ও স্ব" পদা৫ের চিদংশের একরূপতা। হেতুক জহ্ৎশ্বার্থ 

লক্ষণ সন্ভাবিত নহে। কেননা বাক্যার্ঘ পরিস্যাগ করিয়! তৎসপ্বন্ধীয় অন্য 
অর্থ গ্রহণ করাকে ,্হৎম্বার্থ লক্ষণাবলে। যথ1-““গঙ্জায় গোঁপ বসতি 
করে ১, এইট লৌলিক বাক্যে গঙ্জ। এবং গোঁপ এতদুভয়ের আঁধার আধেক্স 

ব্বরূপ বাক্যার্থের বিরোধ থাকাতে গঙ্গ। শব্দের অর্থ যে জলপ্রবাহ তাহ! 

পরিতাঁগ করিয়। লক্ষণাদ্বার। গঞ্জ নম্বন্ধীয় তীর অর্থ করণ যুক্তিসিদ্ধ হেতুক 

যে প্রকার জহ্তস্বার্থ লক্ষণ: সঙ্গত হয়, তদ্ধপ তুমি বাক্যে সপ্রত্যক্ষ ও 
গরত্যক্ষত্বা বিশিষ্ট চৈতন্তদ্ধয়ের এক্য্বস্ববপ পাক্যার্থের একাংশে ( অপ্র- 
ত্যঙ্ষ ও পত্যক্ষাংশে ) বিরোধ থাকলেও অবরুদ্ধ চৈতন্যন্বরূগ অস্ত অহ' 
শকে পরিস্তাগ ক:রয়া তৎ্সন্বন্ধীয় অন্যার্থ গ্রহণ করিতে হয় ন। বলিয়| জহৎ- 

স্বার্থ লক্ষণ' সঙ্জত হইতে পারে না। অ্পচ অপ্রত্যক্ষত্ব ও পত্যক্ষত্বাদি 

বিশিন টচৈতন্যের কাতার বিরোখ হেতুক অজঙ্স্বার্থ লক্ষণা'ও সম্ভাবিত 

নহে। কেলন। বাকার্থ পরিচ্তাগ' লা করিয়া তৎ্সম্বন্ধীয় অন্যার্থ গ্রহণ 

করাকে অজহৎস্বার্থ লক্ষণ! কনে । যথা“ রক্তবর্ণ গমন করিতেছে ?; 
এই লৌকক বাক্যে অচেতন রক্তবর্পের গমনরূপ বাঁকাণর্থের বিরোধ থা, 
রাতে রক্তিম শব্দের অর্থ পর্রস্তাগ" না করিয়াঁও লক্ষণা ক্রমে রক্তবর্ণ অস্ব।- 
দ্রির গমন অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হেতুফ যে প্রকার অজ্ঞৎস্বার্থ'লক্ষণ! সজত হয়, 

তক্প ভন্বমনস বাঁকো অগ্রস্তক্ষত্ব ও পত্যুক্ষত্বারি বিশিষ্ট ৮তন্কের এঁক্া- 

রূপ বাকার্থের বিরোধহেতুক বিরুদ্ধাৎশ পরিত্যাগ ন1করিয়! তৎসস্বন্ধীয় 

. €রক্তবর্ণ অশ্বাদির হ্ডাঁয় ) অন্য কোঁন অগ্থ ইপলক্ষিত হইলেও সেস্ট বিরোধ 

বর্তমান থাকতে অজহহ্ম্বার্থ লক্ষণাঁও সঙ্গত হটাত পাঁরে না । * কিন্ত 

এপ্োয়হ +, পদার্থের হ্যায় তৎ ও ত্বং পদের অঁকাত' ভাগলক্ষণা যুক্ত হয়, 
টার নেখন প্রন্জার পোষ নাই । কফেনন৭ বাকণর্থের, একছ্েশ পরিত্যাগ 

অনা, ঞকদেশ গ্রহণ করাকে ভাঁগলক্ষণ' কহা 'যায়। যথা, সেই 
ক ক উর + এত-্ধপ 'স্েকিক বাঁকো পূর্বকাল ও এতৎকাঁলংচু 

, ছেবদস্তহরূপ বাক্যার্থ্র অংশে বিরোধহেহুক €স্ট বিরুদ্ধ অংশ যে পুর্ব 



রামগীত।। ১৪৯ 
কাল ও এন্ৎকাল ভাঁহ। পরিত্যাগ করিয়া ষে গ্রকার অবিরুদ্ধ দেবদত্তাৎশ 

মাত্রকে গ্রহণ করা যায়, তজ্রপ ততমমি বাঁক্যে, অপ্রতুক্ষত্ব ও প্রত্যুক্ষ ত্বাদি 
বিশিষ্ট চৈতন্য্ের এক্যতা৷ বিষয়ক বিরোধহেতুক সেই বিরুদ্ধাংশ যে. অপ্র- 
তক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব ভাহা পরিজ্যাগ করিয়! অবিরুদ্ধাংশ অখণ্ড চৈতন্ত মাত্রকে 
গ্রহণ করিক্েক | হখ ॥ 

রসাঁদি পর্ধীকৃতভূত স্তবং 
ভোগালয়ং দুঃখ সুখাদি-কর্মণাৎ | 

শরীর মাদ্যন্ত বদাদি কর্মাজং 

মায়াময়ং স্থ,ল মুপাধে মাত্মনঃ 1 ধ৮ || 

সম্প্রতি স্থল সুক্ষ শরীরাদি হইতে আত্মার বিষেচনাক্রিম ও তদ্িৰেকের 
ফল দেখাঁইবার নিমিস্ত আতআর উপাধিসকলত্বর্ণনা করিতেছেন । পঞ্চীকৃত 
অর্থাৎ এক এক ভূত প্রত্তেক্ক পঞ্চভূদ্তের গুণযুক্ত এবন্তুত ন্ষিতি অপ তেজঃ 

মরু ব্যোম নামক এই পঞ্চ দুতের কার্ধা ও সুখদুঃখ'দির কার্ণন্বরূপ কর্ম, 
সমুহের ভোগের আশ্রয় ও প্রারন্ধ কর্মাঞ্জাত এবং উৎপত্তি নাশবিশেউ 
অথচ পরল্পরাক্রথে মায়ার বিকারন্বরূপ ষে এই অন্মময় শরীর, জ্ঞানিগণ 
ইহাকে আত্মার স্থল উপাধি বায়] জানেন || ২৮ | 

নুক্মমং মনো বুদ্ধি দশেন্দ্িযৈযু'তৎ 
প্রাণৈরপঞ্চাক্কত ভূত ষন্তবহ। 

ভোক্ত,ঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবে 

চ্ছরীর মন্য দ্বিছুরাকমোবুধাঃ || ২৯।| 

এবগ্। অপঞ্চীকৃতত আঁকাঁশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যে মন 
ও বৃদ্ধি এবং 'শ্রাত্র ত্বক-চক্ষু জিহ্বা ভ্রাগ এই পঞ্চ জ্ঞাঁনেশ্রিয় ও হল্ত পদ 
আস্তঞ্গহা হিজ এই পঞ্চ কর্দোক্ছিগ ও প্রাণ অপান বান স্টদ্ান সমান এই 
পঞ্চ প্রাণ সাকতো এই সন্তদশ'বয়বযুক্ত' অথ স্ব, শরীর হইতে ঠিন্ব যে 
এই লিল্গুদেহ উনি অধিধানের সহিও চিজাক্গাসনব্ধগ ভোক্তার সুখ ভুঃখাদি 

অনুভবে সাধনদ্বরূপ' হয়েন, জ্ঞানিগণ ইহাকে আত্মার সুম্ধর শরীর বলিয়া! 
গ্দান্সেন । ইতি শ্রোকার্থ। প্রাগুক্ত মন আদর বিশেষ এই যে, আন্তাঁ . 
শাদ শন পঞ্চভুতের সন্তপগ্রণ নমর্থি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়) সেই অন্তঃ- 



১৫? . ব্লামগীত। 
কর্ণ ব্রত্তিভেদে ছুই প্রকার, মন এবং বুদ্ধি । অন্তঃকরণের সঞশয়াত্মক বব 
ভিকে মনঃ বল! যাঁয় এবং নিশ্য়। আক বৃত্তি বুদ্ধি বলিয়। কথিত হয়। অপিচ 
আক।শের সন্তৃঙ্তণ হইতে শ্রাত্র ইঞ্জিক, বায়ুর সন্বগণ হঈতে ত্বক ইন্জ্িয়, 
তেজের সন্্বগুণ হইতে চক্ষুঃ কগ্ডিয়। জলের সব্ুঞণ হইতে জিহ্বা ইন্দ্রিয় এবং 
পৃথিবীর সন্ধপ্তণ €ইতে ভ্রাণোন্দ্রয় উদ্পন্ন হয়। এবঞ্চ আকার রজোগ্তণ 
হইতে বাক্য ইত্থিয়, ব'ঘুর রঞেোগুপ হইতে কত্ত ইন্ড্রিয়। তেজের রজোগ্তণ 
হইতে পদ ইন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর রজেোগণ 
হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উত্পপন্ন হইয়াছে । এবং পুর্ববণিত সমুদায় পঞ্চভূভের 
রজোগ্ডণ সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় সেই প্রাণ রশ্তিভেদে পাঁচ প্রকার, 
অর্থাৎ নাঁসিকান্ছিত বায়ুর নাঁম প্রাণ, পায়ুতে “স্যত বায়ুর নাম অপান, উদরস্থ 
রবের *«পরিপাঁককারি বায়ুর নীম সমান, কণ্ঠস্থিত বাঁয়ুর নাম উদান এবং 
সমক্ত শরীরব্যাপি বায়ুর নাম ব্যান || ২৯ ॥। 

অনাদ্য নির্বচ্য মপীহ কারণং 
মায়! প্রধানন্ত পরং শরীরকং | 

উপাধি ভেদাত্তঘতঃ পৃথক্স্মিতং 
স্বাআনমাতন্য বধারয়েও, ক্রমাঁৎ, 11 ৩০| 

অপিচ এই জীবব্ষিয়ে প্রবাহরূপে আদিরহিভ ও গ্রতাক্ষ প্রমাণসিদ্ধ 
বন্ধর হ্যায় ইহা! এইরূপ বটে বলিয়া নির্বাচন করণাঁশকা এবং স্বংল স্থন্ম 
শরীরা দ্র হইতে ভিন্্র যে মায়! জ্ঞানিগণ তরহাকে, করণ শরীর রলিয়। 
জাঁনেন। ফলতঃ যে হেতুক স্থলে কুস্ম কারণ শরীরস্বরূপ উপাধিত্রয় হইতে 
কুটস্বন্বরূপ ত্রক্ম পৃ্থকস্থিত হয়ে অতঃৰ ব্রন্ষম্বরূপ আত্ম'কে মুগা তৃণ 
হইতে ঈষীক'কে পৃথক করার হুক্স ক্রমে ক্রমে স্থল হুক শরীরদ্দি হইতে 
'মাবধানে পৃথক করিয়। জানিব্ক।॥। ৩০ | | 

কোবেষু পঞ্চতঘপি তত্তদাকৃতি 

বিব্ভাতি সঙ্গাৎ স্কষটিকোপলো যথ1 | 
অস্ঙ্গ বপোইয়মজোয় তো দ্বয়ো 
বিজ্ঞায় তেন্রিম্ন ভিভে.বিচারিতে || ৩১ || 

তে প্রকার শুনবস্থভাব স্টিক নী্গ পীত লোহিতাঁন্দি বশৰিশিক্ই দ্রব্যের 
সন্নিকটে থাঁকিলে তন্তৎ রব্যের নীলতাদি “বর্ণ ধারণ করে তত্রপ আআ 



রামগীতা! ১৫১ 
উঠ 

নিরাকার এম্মরহিভ অদ্িতীয় এবং অনঙ্গ হইয়াও অন্মময়াঁদি পঞ্চ কোষ 
২দর্গ খ্ঁকাহেতু সেই দেই কোধাদির ধর্ম তাকাতে আরোপিত হয়, কিন্তু 

অন্রময়ার্দি পঞ্চ কোষ লইয়। বিচাঁর করিলে আঁআ। সর্তোভাবে জ্ঞানের 
বিষয় হয়েন। ইতি শ্লোকার্থ ॥ পঞ্চকোষের নাম যথা-অন্বময়কোষ প্রাণ- 
ময়কোধ মঙ্গোময়কোষ বিজ্ঞীনময়কোষ গ আনন্দময়কোষ | এতন্মধ্যে এই 
স্থল শরীরকে অন্রময়কোধ বলা যায় ।, এই অন্মন্ন কোঁকে সংসর্গ থাঁকা- 
হত আমি স্তল আমি কৃশ আমি দীর্ঘ ঠত্যাদি দেহধর্দ আআাতে আরো. 
পিত হইয়। থাকে । দেকেন্ড্রিয়াদির চেষ্টাসাধন প্রাণাদি পণ বায়ু হন্তা্ছি 
পঞ্চ কর্মেশ্পিয়ের সহিত প্রাণময়কে'ষ বলিয়! কখিত হয়। এই প্রাণময় 
কোঁষে নংসর্গ থাঁকাহেতু আমি ক্কুখিত আমি পিপাঁসিত *তজ্প প্রাণখর্ম্ম 
আ'আ'তে আরোপিত হইয়া থাকে । শ্রাত্রাদি পঞ্চ জ্ঞালেক্দ্রিয়েঘ্ধ সহিত 
মনকে মনোময়কোব বল! ধায় । এই মনলোময় কোষে সংদর্গথাকাহেতু 
অসান্দপ্ধ আআ সংশয়খিশিষ্ঠ হয়েন। এব এ পঞ্চ জ্ানেঞ্ডিয়ের সহিত 
বুদ্ধ বিজ্ঞানময়কে.ধ বলিয়। অভিহিত হয়। এএই বিজ্ঞানময় কোষে সংসগ” 
থাঁক।হেতু আমি কর্ত। আনি ভোক্তা ইত্যাদিকরূপ বুদ্ধিধর্মী আত্মীভে আরো- 
পিত হইয়। থাকে । অপিচ আনন্দনয়কোষ কারণ-শরীর, ( অবিদ্যা ) 
এতদ্দ্বার। সামান্য প্রিয়মোদ'ংহিত আআতে প্রিযমোদ ৰিশকটত। আরো", | 

পিতা হয়! থাকে । এতৎ পঞ্চকোধ হইতে আত্বাকে প্থক করণের প্র- 
কার এই যে; এতৎ, স্থুলদেহরূপ অন্নমর়কোষ আজ্া। নহে, যেহেতু'এতদ্দেহ- 

হইতে. যকালে আ'ত্মতন্ের অবস্থৃতি হয় তৎকালে দেহের অগ্ড “এবয়ৰ 
সন্দেও চৈতগ্ঠ'নুভব থাকে ন1। এবং প্রাণমন্স কোঁধও আত্মা নহে যেহেতু 
তাহা খরুবিকারমাত্র। সুতরাং জছ পদার্থ । এবং মনোময়কোবও আব্মা 
নহে যেহেতু কাম ক্রোধাদি বন্তিদ্বার ক্ষণে ক্ষণে ভাহার বিকার উপস্থিত 
হয়। এবং বিজ্ঞানময়কোষ৪ আত্মা নহে, যেত তাহ! সুষপ্তকালে ন্ব- 

রীয় কার ভূত অআবিছ্ভ-তে লীন হুইয় থাকে। এৰঞ্চ আনন্দনয়কেষও 
আত! নহেন, যেহেতু ত হ। সমাধিতে লয় প্রাপ্ত য়। এতক্রপে পঞ্চকোষ : 

হইতে আআকে পুথক করিতে পারিলেই ৮ জ্ঞানের বিষক্ষ হর়েন। ৩১। 

বুদ্ধে স্ত্রিধাবৃত্তিরপীহ শ্তুতে" 
স্বপ্াদি ভুদেন গণ ব্রয়াআনঃ। 
অন্যোন্যতেম্মিন্ ব্যতিচারতোমৃষা , 
*নিত্যে পরে ব্রন্মণি কেবলেশিবে।| ৩২ || 

* অবিচ জাগ্রুৎ স্বর সুষূণ্তে প্রভেদে আর যে তিন প্রকাঁৰ ৭ ছৃষ্ঠা 
হয় তাহা ও বুদ্ধির তিন প্রকার বত্তিমাত্র। আত্মার গু চহে? কেনন! অস্থ- 



২৫২ ৃ রামগীত। । 

শুভঃ ব্যভিচাঁরহেডু জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষ্গ্ত্যাদি, অবন্বাত্রয় নিত্যশুঘা মজলম্বরপ 
গরব্রন্দে মিখ্যারূপে* প্রকাশ পার? অর্থাৎ আাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তু প্রসূতি 
সকল.অবস্থাতেই অত! যেপ্রকাঁর সমানভাবে বর্তমান আছেন, জাগ্রদাছি 
অবন্থাত্রয় সে প্রকার স্থায়ী নহে। বিবেচন1 করিয়া] দেখ, জাগ্রদবস্থায় স্্ণ 
ও নুযৃপ্তি নাই ॥ ব্বপ্বাবস্থায় জাগ্রৎ ও নুষুপ্তি নাউ এবং সুষুক্ধকালে জাগ্রৎ 
ও স্বপ্ন এতদুভয়, অবস্থা থাকে নাও সুতরাং এই তিন অবস্থার গ্রস্পর 
বাডিচার দুষ্ট হইতেছে ।। ৩২ 11 

দেঠেক্ত্িয় প্রাণ মন শ্চিদাতনীং 

সঙ্ঘাদজজ্সাৎ্ পরিবর্ততে ধিয়ঃ | 

ৃত্তিস্তমোসুলতয়াজ লক্ষণ! 

যাঁবন্তবেস্তাবদসৌ ভবেভ্ভবঃ || ৩৩ || 

যঙ্গি বল জতন্বরূপ! বুদিবৃত্তির ক্ষণে ক্ষণে গরিণতি কি প্রকারে হয়, 

|  তজ্জন্ত। ক? হিতেছেন যে, ঠা হন্দ্রিয় গ্রাণসন ও চিদ্বাআর নিরন্তর একত্র 
অবস্থানহে তক অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্তিত হয় এবং সেই অন্তঃকরণের 
বস্তি তমোগুণের কাযক্রমে যদবখি অজ্ঞম্বরূগা থাঁকে তদৰখি জীবের 

২সারও থাকে |! ৩৩ 1 

নেতি প্রমাণেন নিরাকুতাখিলো 

সবদাসমা স্বাদিত চিদ্ঘনামৃতঃ 

ত্যজেদশেষং জগপ্দাত্তসদ্রসং 

পীস্া যথ্যন্ঃ প্র্হাতি তগুফলং || ৩৪ | 

যদি বল্প সেই সংসার কি প্রকারে পরিত্তধ্গ করিবেক* তজ্জ্হ্য কৰি: 

তেছেন যে, ইহা আত! নহে ইহ! আত্মা! নহে এতদ্রপে সমন্ত জগৎ নিরা- 

শকষারি'্জ্ঞানি বাক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণন্বারা চিদ্বনন্বরূপ অমৃত আন্বাদনকারী 
হইয় সন্বীপ্বরূপ আনন্দরন প্রান্ত হত সমন্ত নামরূপাত্মক অগৎকে মিথ! 

জানিয়। ঘেই ভাবে পরিত্যাগ করিবেক, যে প্রকার সর্্রসাঁধারণ /লাষ্কক 

'জন্বীরাঁদি ফলের রন পাঁদ করিয়। অসার ফলকে পরিস্যাগ করে || ৩৪ ॥। 



রাষ্গাত।! ১৫৩ 

'কদাচিদাথ্খা ন মৃতো ন জায়তে 
নক্ষীয়তে নাপি বিবদ্ধতেহম্রঃ | 
নিরস্ত সর্বাতিশয়ঃ সুখাতআ্মকঃ 

উঠ হ 

স্বয়ংপ্রভঃ সর্বগতোহয়মদ্বরঃ | ৩৫ || 

এই আআ! কদাচিৎ আত অথব! মৃত হয়েন ন1 এবং তাঁহার ক্ষয় নাই, 
তিনি .বদ্ধমানও হয়েন না, সুতরাং এতদ্দবার1 তাহার «“ জন্ম, জন্মনন্তর 
বিছ্যমানত।+ ব্দ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ” এই যড্বিকার নিরন্ত 

₹ইল। ফলত এই আত্মা অতিশয় সখ্য অক ও স্বয়ং প্রকাঁশম্বরূগ এবং ,সর্বব- 
গত ও অদ্িতীয় হয়েন | ৩৫ ॥ 

এবং বিধে জ্ঞানময়ে ভুখাত্মকে 

কথং ভবে। ছুঃখময়ঃ শপ্রতীয়তে | 

অজ্ঞানতোধ্যালবশাৎ প্রকাশতে 

জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাঁৎ || ৩৬ | 

যদ্দি বল এবন্,ত সচ্চিদানন্দন্বরূপ আত্মাঁতে দুঃখময় সংসার কি প্রকরে 
প্রতীতি হয় তক্জন্ট কহিতেছেন যে, স্বশ্বরূপের অজ্ঞানহেতু গরোক্ত প্রকার 
অধ্যাসবশতঃ ছুঃখময় সংসার প্রভীতি হয়ঃ কিন্তু যে প্রকার সুর্যেযোদয় 
হইব মাত্রে অন্ধকার বিন্ষ্ট হয় তদ্রগ তততজ্ঞাঁন হইবামাত্রে পরস্পর বিরোধ 

হেতু'এ অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ পুব্বোক্ত জ্ঞান্গে বিলীন হইয়| যায় ॥ ৩৬ ॥ 

যদগ্যদন্কাত্র বিভাব্যতে "ভ্রম! 
দধ্যাসমিত্যান্থরমুৎ ৰিপশ্চিত্ঃ। 
অসর্পভুতেহহি বিভাবনহ যথ। 
*রজ্ড্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে অগণ্চ।| ৩৭।| 

যে অগ্্যাসজন্ত জীবের সংসার ভান হম অধুন1 সেই অধ্যঁসের* স্বরূপ 
কহিতেছেছু । গণ্ডিতেরী কহেন এক বস্তুতে অন্ত বস্তর যে ভান হয় তাহার 
নস অগ্র)াস। অতএব যে প্রকার রজ্জ হুআদি বন্তড়ে নর্প মিটি ভান হয 

(২৯) 



২৫৪ | রামগীতা ৷ 

সেই প্রকাঁর অজ্ঞানহেতু জগতের অখিষ্ঠানম্বরপ জগদীশ্বরে গং বলিয়। 
প্রতীতি হইয়া] থাঁকে | ৩৯ 1! 

বিকপ্প মায়ারভিতে চিদাত্মাকে 

হহক্কার এষ প্রপ্রমঃ প্রকল্পিতঃ। 

অধ্যাস এবাআনি সর্বকারণং 

নিরাময়ে ত্রহ্মণি কেৰবলে পরে | ৩৮ || 

বাঁন্তবিক সমস্ত বিকল্পের কারণন্বরূপ মাঁয়ার সঙ্গরহিত চিদ্রপ নির্ষিকর 

অদ্বিতীয় ব্রহ্ষপদ!র্থে এবং সমস্থি অজ্ঞানোঁপহিত ঈশ্বর-চৈতন্যে এই অহ্- 
হ্কারম্বরপ অধ্যাসই প্রথম কল্পিত হইয়া! সমন্ত জগদখধ্যাদের কাঁরণস্বরূপ 
হয়েন | ৩৮ 11 

ইচ্ছাঁদিরাগাদি নুখাদিধর্মকাঃ 

সদাধিয়ঃ সংসৃতি হেতবঃ পরে। 

বন্মাৎসুষু্তৌ তদভাবতঃ পরঃ 

সুখস্বৰপেণ বিভাব্যতে হিনঃ|| ৩৯ || 

অপিচ ইচ্ছ! উপেক্ষা রাগ ছেষ ও সুখ ছুঃখাদি খর্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণের 
বস্তি সমুহ হইতে আত্ম! ভিন্ন হইলেও সেই সগন্তই সর্ধদা আমার স্বরূপে 
সংসারের হেতুম্বরূপ হয় । কেননা জাগ্রৎ ও ন্বপ্ন এতছুভয় অবস্থাতে অন্তঃ-' 
করণের বিছামাঁন্ত। প্রযুক্ত-*রাগ ইচ্ছ! সুখ ছুঃখ প্রভৃতি সকলই থাঁকে, কিন্তু 
নুষুণ্তি কাঁলে জীবের অন্তঃকরণ স্বীয় কারণে লয় প্রাপ্ত-হইলে প্রস্তাবিত রাগ 
ছেধাঁদি কিডুঘাত্র থাকে না, বরং তৎকলে প্রশ্বরূগ সাক্ষিচৈতন্ত স্বশ্বরূপ 
আনন্দ্রমঃত্ররূপে অনুভূত হয়েন, সং মারিত্বরপে অনুভূত হয়েন ন« অতএব 
রাঁগ দ্বেবাঁদিকে অন্তঃকরণের ব্প্তি বলিয়া জানিধেন আত্মার গণ নহে ফলতঃ 
যেহেতুল্দুবৃন্তি হইতে 'উধিত হইলে আমি সুখে নিত্রিত ছিলাম ইহ! সকল 
লোকের স্পিন্রূপে স্মরণ হয়, রাগ দ্বেধাদির'খাকা কিছুমাত্র স্মরণ হয় না, 
তএব অন্তঃকক্ষপের দন্ত ও অসব্বীদ্বারা সহসারেরও মন্ত্র! অসন্ত। 'নিদি- 
ছেতুক লংনারের অন্তঃকরণসুলত্ মর্বতোঁভাঁবে সিদ্ধ হইল ।। ৩৯ ॥ 



রামগীত।। ১৫৫ 
* অনান্য বিস্তোন্ভববুদ্ধিবিষ্বিতে। 

জীবঃ প্রকাশোহয় মিতীর্ধ্যতে চিতঃ | 

আআ! ধিয়ঃ সাক্ষিতয়াপৃথক্স্হিতো! 
*বৃদ্যা পরিচ্ছিন্ন পরঃ স এবহি || ৪০ || 

অনাদিত্বরপ অবিস্যাঁকার্যয বুদ্ধিতে প্রীতিবিশ্বিত চিদ্রপ আঁত্বার যে 
চিদ্রংশ তিনিই হইলোক পরলোকে লুখছুঃখ ভোগশালী জীব বলিয়া কথিত 
ইয়েন । এবং যিনি আআ তিনি অন্তঃকরণের সাক্ষিরূপে পৃথক স্থিত 
হয়েন। আর এ আত্ম অন্তঃকরণ দ্বার! পরিচ্ছেদশৃন্ হইলেই পর শব্দের 
বাচা হয়েন | ৪০ || 

চিদ্দিম্বসাক্ষ্যাতধিয়াং প্রসঙ্গত 

স্র্বেকত্রবাসাদনলান্ত €লীহবত | ৃ 

অন্যোন্ক মধ্যাসবশা্ প্রতীয়তে 

জড়াজভত্বঞ্চ চিদাঅচেতসে 12 1| ৪১ 11 

'চিদ্দাভাস সক্ষিচৈতন্ ও অন্তঃকরণ এই তিনের গ্রসঙ্গক্রমে একভ্র"বাস 
গ্রবুণ্ত অনলাক্ত লৌহের হ্যায় পরস্পর অধানবশতঃ চিদাভাস ও সাক্ষি 
চৈতন্তের জড়াঁজডত্ব গ্রতীতি হইয়া! খাঁকে। অর্থাৎ যে প্রকার অনলাক্ত 
লৌহে অগ্নির লৌহবৎ স্থুলঘ্বাদি এবং লৌহের অগ্মিৰ€ দাহিকাঁশক্তি গ্রতীতি 

হইয়া খাঁকে তদ্রুপ চিদাভাঁস নাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণের একত্র বাস প্রযুক্ত, 
পরস্পর 'অধ্যাসবশত* চিদাভাঁস ও আক্ষিচেতন্য এতদুভয়ের জড়াজভত্ব 
,প্রতীতি হয়। চিঙ্গাভাস ও সাক্ষিচৈতন্য এতদুভয়ই বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র, তৰে 
কেবল অন্তুষ্টকরণের জড়ত্ব লইয়া তদ়ুন্ভয়ের খ্ুড়াজড়তব প্রতীতি হইয়! 
'থাঁকে 11585 07 

রো? সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ 

সংজাত বিষ্ঠান্ততবে নিরীক্ষ্য তৃং | 

স্বাস্বানমাতঅন্থ মুপাধিবর্জিতং 

ত্যজেদশেষং জডমবৃআগৌচরৎ || ৪৭ || 



১৫৬ রামগীতা। 
যঙ্দি বল সেই জত়ত্বের নিব্ত্তি কি প্রীকারে হইতে পারে, অতএব কহি- 

তেছেন যে, তন্বজ্ঞ গুরুর বনিকউ বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও তদর্থ মন নিদি- 
ধ্যাসনের দ্বার। যে ব্যক্তির অনুভ্ভবন্বরূপ ততন্তজ্ঞান জদ্মিয়াছে তিনি জ্ঞান 
চ্ুর্বারা আগন আআআীতে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মচৈতন্যদার। 
প্রকাশিত বুছ্ধাাদি দমুদায় জড় পদার্থকে মিথা। জানিয়! পরিত্যাগ করি" 
থধেল 18২1 

প্রকাশকপোইহ মজোহহমগয়ঃ 

সরুদ্বিভীতোইহমতীব নির্মালঃ 

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ 

দংপূর্ণ আনন্দময়োইহ মব্রিয়ঃ || ৪৩ || 

বুদ্ধযাদি সমুদাঁয় জড় পদার্থকে: মিথ্যা জানিয়! পরিতা্গ করিলে তত্ব- 
জ্ঞানির যে প্রকার অনুভব হয় অধুন। তাহ ছুই ক্লোকঘ্বারা কহিতেছেন। 
আমি প্রকাশম্বরূপ এবং জনম্মরহিত ও অদ্বিতীয় এব আমি অবিদ্যা ব। তৎ 
কার্য7াঙ্গি স্বরূপ মাজিন্য রহিত অথচ স্বয়ৎ প্রকাশিত আছি । এবং আমি 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় ও রোগাদি-শৃহ্য ও জব্ধত্রে পরিপুর্ণ আনন্দস্বরূপ ও 
নিক্ক্রিয়। অর্থাৎ আমংর ইন্জিয়াদি না থাকাতে আনি কোঁন কার্য 
করিনা | ৪৩ || 

সদৈব মুক্তোইহমচিস্ত্য শক্কিমা 

নতীক্দ্িয়জ্ঞান , মবিক্রিয়আকঃ । 

অনস্ত পারেহ্হ মহর্নিশং বৃধৈ : 
ব্িতাবিভোহহং হৃদি বেদবাদিভিঃ || 8৪ 11. 

এবং জাঁমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এতৎ কাঁজ্রয়ে মুক্তম্বরপ ও অনিস্ত্য 
শক্তিবিশিষ্, চক্রুরাদি স্টক্সিয়ের অগোচর জ্ঞানন্বরূপ. অথচ আমি কো 

বস্তদ্বার। গরিণাঁম প্রান্ত হই 1 কিন্তু সর্বজন-সন্বন্ধে শবন্তাখ্য] যে মায়] 
অশমি সেই মায়ার অতীত হইয়াও বেদবাদি জ্ঞানিগণ-কর্তৃক দিবানিশি 

'ছ্বদয়পন্মে বািচান্তিত হই ।। ৪৪ | . 7 



৬ উ 

রামগীত।'! ১৫৭ 
এবং সদাত্বান মথগ্ডিভাজঅন। 

বিচার্ধ্যমাণক্য বিশ্রদ্ধভাঁধন। |" 

হন্তাদবিদ্যা মচিরেণ কারকৈ 

রসায়ণং যঘছুপাসিতং রূজঃ || ৪৫ || 

তত্ব জ্ঞানির প্রাঞ্জক্ত গ্রকার ভাব উপস্থিত হইলে কি হয়? এতদপেক্ষায় 
কৃহিতেছেন যেঃ এবম্প্রকারে অখগ্ডিতান্তঃকরণ-ছ্বার। যিনি সর্দদা আত্মাকে 
বিচার করেন, তাহার দেই বিশুদ্বী ভাবন। দেহান্তর প্রাপক কর্মের সতহত 
সমন্ত অজ্ঞানকে সেই ভাঁবে অচিরে বিন করেন, যে প্রকার সেবিত রস. 
'ণ নামক ওঁধধি রোগ নিচয়কে অব্রিলস্বে হনন করিয়। থাঁকে || ৪৫ 

বিবিস্ত আসীন উপারতেন্ত্বিয়ো, 
বিনির্জিতাত্বা বিমলাস্তরাশয়ঃ। 
বিভাবয়েছেক মনন্যসাধনে! 
বিজ্ঞানদ্ুক কেবল আত্মসংস্থিতঃ || ৪৬ |] 

অ না ষে প্রকাঁরে তন্জ্ঞান সাধনা করিতে হয় তাহ! কহিতেছেন। 
নিজ্ঞন প্রদেশে পদ্ম স্বন্তিক ভদ্র ব। বীরাসন।দি কোন প্রকার আসনে উপ- 
বেশন পু'ক চক্কুরঁদি ইন্ড্রিযগণকে শ্বন্ব বিষয়হইতে নিরস্ত করিয়া রেচক 
পুরক কুম্তক স্বরূপ প্রাণায়ামদ্বার প্রাণবায়ুকে দমন করত প্রথমতঃ বিশুদ্ধ 

, চিন্ত হইবেন । তদনন্তর অন্য সাধন পরিত্যাগ পুর্বক সেই অন্ুভবাতক জ্ঞান 
বিশিষ্ট বাক্তি কেবল জর্ব্যাপি একমাত্র আত্মাতে 'অবস্থিতি করিয়। তাহা- 
কেই"বিশেষদূপে'ভাঁবন। করিবেন ॥॥ ১ ৪৬ || 

বিশ্বং যদেতৎ পরমা ত্ম্্ানং 
বিলাপয়েদাতআনি সর্বকারণে | 
পুর্ণশ্চিদানন্দ ময়োঁবতিষ্ঠতে 
ন বেদ বাহৎ নচ কিঞিন্তরং || ৪৭ | 

যদি বল দৈতন্বরপ' এই যে প্রুগঞ্চ বিশ্ব ইহা বিভ্যষাঁন থাঁকিতে অটদৃত 
স্বরূপ আত্মভাবর্ন। কি প্রকারে সন্ভব কইতে পাঁরে ? তজ্জন্) কতিতেছেন 



১৫৮ রাষগীতা। 
যে, পরমাআগ্রকাঁশিত এই যে পরিছৃশ্থমান বিশ্ব, ইহাকে সমস্ত' গ্রগঞ্চের 
বিবর্ডোপাদণাঁন কারণশ্বরূপ্ আত্মতে লয় প্রাপ্ত করিবেক। স্বরূপের অপরি- 
স্তাগে যে কার্ষ্যোৎপন্ধ করে তাহাঁকে বিবর্দোপাদান কাঁরণ কহা। যাঁয়, যে 
প্রকার ভ্রমস্থলে সর্পকার্য্ের প্রতি রজ্জ,) তদ্রুপ বিশ্বকার্ষ্যর প্রতি পর- 
মাআ। তদনন্তর দ্বৈত বস্তুর অভাবহেতুক যখন তিনি গরিপুর্ণ চি্ানন্দ- 
স্বরূপে অবস্থিতি করিবেন তখন আর তাঁহার বাহাণভ্যন্তর বলিয়। কিছুমাত্র 
অনুভূত হইবেক না ৪৭ ॥ 

পুর্বং সমাঁধে রখিলং বিচিন্তয়ে 
পোকার মাত্রং সচরাচরং জগৎ । 

তদেব বাচ্যং প্রণবে। হি বাচকো! 

বিভাবচুতেহজ্ঞান বশান্নবৌধতঃ || ৪৮ || 

অধুন? যেকূপে পরমাআীকে ভাবনা, করিতে হয় তাঁহা বিস্তার করিয় 
কহিতেছেন। সমাধিসিদ্ধ হইবার পুক্জে চরাচঞ্জীতক এই অখিল জগৎকে 
ওক্কররূগে ভাবন1। করিবেক | কেনন। যদবধি জীবের তত্বজ্ঞান না৷ জন্মে 
'তদবধি অজ্ঞানবশত এই তগৎ্সম়ুদাঁয় .বাঁচা [এবহ গ্রণবাখ্য ওক্কাঁর তাহার 
বাঁচক বন্গিয়। গ্রতীতি হয় $ জ্ভানসময়ে বাঁচা বাচকাদ্দিকূপে আর গ্রভেদ 
থাকে না ৪8৮ || 

অকারসংজ্ঞঃ পুরুবোহি বিশ্বক 

উকারকস্ভিজস উর্যযতে ক্রমাৎ। 
প্রাজ্ঞোমকারঃ পরিপঠ্যতেখিলৈঃ 
সমাধিপুর্বং নতুতত্বতোভবেত || ৪৯ |1 

সম্প্রতি অকাঁর. উকা'র মর্কারত্মক প্রণবের অর্থ বিবরতি করিতেছেন । 
ওক্কাঁরের অন্তর্গত যে অকার সেই অকা'রবাচ্য শরীরস্থ পুরুষই বিশ্ব বলিয়। 
কথিত হয়েন.। অর্থাৎ গুম শরীরানভিমাঁন সত্ত্বে বনি স্থল শরীরে অভি- 
মান থাকাতে এ পুরুষ বিশ্ব নামে কথিত হঁয়েন। এবং প্রণবের দ্বিতীয়ধর্প, ' 
যে উফ্ার তিনিই তৈজন, অর্থাৎ তেজোময় অন্তঃকরণোপহিতযূপে বা 
সু্মশরীরে অভিমান থাকাতে এ পুরুষই তৈজস নামে কথিত হয়েস | 
এবঞ্ প্রণবের ত্তৃতীয্বর্ণ যে মকাঁর তিনিই প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ একমাত্র অঞ্জা- 
.মে় আীঁকার্শক হইয়া ব্যর্ঠি কাঁরণশরীরে অতিমাঁন থাকাতে এ পুরুষই 



বামনীতা ! 1. ১৫৯ 
প্রাজ্ঞ নাঁমে কথিত ইয়েন $ ইহা বেদোক্ত ক্রমানুসারে সমস্ত গণ্তিত কহিয়। 
থাঁকেন । কলতঃ জাগ্রৎ স্ব নুষৃণ্ধি প্রভেদে জীবের যে এই তিন অবস্থা 
কথিত হইল তাঁহ। সমাশিপিদ্ধ হইবার পুর দ্বৈজ্তভান সময়ের অবস্থাঁমাত্র, 
তন্তজ্ঞান প্রকাশিত হইলে পর এতদ্রপ আর দ্বৈত ভানঃথাঁকে না|] ৪৯ ॥ 

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে . 
দুকরমধ্যে বহ্ধা ব্যবস্থিতং | 

ততোমকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং 

ভ্বিতীয়বণং প্রণবন্ত চান্তিমে || ৫০ || 

যেরূপে লয় ভাবনা করিতে হয় অধুন! তাহা! কহিতেছেন। স্ম,লাঁদি 
শরীরাবস্থিত অকারাখ্য যে পুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব, তাহাকে প্রণবের স্বিতীকস বর্ণ 
উকারাখ্য তৈজনে বিশেষরূপে লয় প্রাপ্ত করিবেক, অর্থাৎ স্থংল শরীরাভি 
মানি পুরুষকে স্ুঞ্সশরীরে বিলীন ভাব! করিবেক। তদনন্তর প্রণবের 
দ্িতীয়বর্ণ স্বরূপ উকারাখ্য তৈজসকৈ ভ্রীণবের চরমব্ণ মকারে লয় প্রাপ্ত 
করিয়। || ৫০ || 

মকারমপ্যাআ্মনি চিত্তনৌপরে 

বিলাপয়েছ প্রাজ্মমপীহ কারণৎ। 
সোহং পরং ব্রজ্ম সদ বিমুক্তব 

ছিজ্ঞানদুড়. মুক্ত উপাধিতে ৎমলঃ || ৫১ || 

, কাঁরণশরীরাঁভিমানি মকারাখা প্রাঁজ্জকেও বিশুদ্ধ চৈতন্যন্বরূপ আত্মাতে 
বিলীন ভাবনা করিবেক। তাহার পর « আমিই সেই নিত্য মুক্ত পরত্রদ্ধ 
বটি, এতদ্রেপে সর্বদা আপনাকে বিমুক্তবৎ ভাবন1 করিতে যখন তাহার 
অনুভবাত্মক জান স্পঞ্টরূপে গ্রক্শিত হইবেক তখন.ভিনি তবগাদি মুক্ত' 

সঠের ন্যায় স্থংল সন্ম কারণ শরীররূপ উপ্পীধিত্রয় হইতে মুক্ত হইয়। বিশুদ্ধ 
চত্বর ₹ইবেন || ৫১ | 

. এবং পরিজ্ঞাত পরাআভীবনঃ 

স্বনন্দতুৃষ্টঃ পরিবিস্ম তাখিলঃ । 

আস্তে স নিত্যাঅনুখপ্রকাঁশকঃ 

সাক্ষাদিমুক্তোংচলবারিসিম্কুবণ || ৫২ | 



১৬৪ রামগীতা।) 
সম্প্রতি আঝ্োপাসনাঁর ফল কহিডেছেন | এবম্প্রকাঁর আত্ম পর্রিচ্ভ্তিক 

ব্যক্তি সমস্ত প্রপঞ্জ পদার্থ বিস্যুত হইয়া নিজানন্দ্রঘবারা পরিতৃপ্ত হয়েন। 
তদ্দনন্তর তিনি সক্ষাঙ্থ দত) স্বয়ংগ্ুকাশক আতসুখন্বরূপ ₹ওত লয় বিক্ষপ 
কঘায় এসাৰ দরূগ বিঘু চতুপ্টয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অচন বার্রনিখির 
ন)।য় গ্ষোতরহ্তকীশে অবস্থিত করেন । খিঘ্ব চতুষ্টয়ের বিশের্ষ্"এই যে 
অখণ্ড ব্রক্ষ বস্্রকে অবলঘ্ন না করিয়। তস্তঃকরণের নিদ্রাঁবস্তাঁকে লয় 'বলা 
যায় | অথ ব্রহ্ম বস্থকে অবলম্বন করিতে না পারিয়! অন্তঃকরণ রব গ্রহ 
নক্ষত্রাদি এন্য এল্র আবলম্বনকে বিক্ষেপ কই | লয় ও বিক্ষেপের গভাৰে 
অন্তঃক্রণ-ব্ত্তির স্তব্ধ হওন মিমিজ্ত অখণ্ুব্রন্ষ বস্ত্র যে অন্বলম্বন ভাহাই 
কষার বলিয়া কথিত হয়। এব অখঞ্ড ব্রহ্ম বস্থকে অবলম্বন কাঁরতে না 
পারিয়। বুদ্িরত্তির লুখন্বরূপ বিকল্প । নন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ ভ্রমে আত্বাদন করা- 
কেই রমান্বাদদ কহ যায়| ৫২ ॥| 

এবং সদ্ধাভ্য্তনমীখি যোগিনো 

নিরুত্ত সর্ধেন্দ্িয়গৌচরস্তহি ।, 

বিনির্জিতা শেষরিপোরহং সদা 

দৃশ্থোভবেয়ং জিতবড় গুণাআজনঃ || ৫৩ || 

এই প্রকারে নিরস্তর সমাখি অভ্যাঁসকারি যোগী বিষয়নিরস্ত বক্তির 
সগ্বন্ধে আমি কাঁম ক্রোধ লোভ মোহাদি শক্রবিজয়ী ও ক্ষুধা ভূফ। শোক 
মোহ জর। স্ৃত্যুন্বরূপ যডম্মী-জন়্ী ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মরূগে সর্ধবদ , 
অনুভূত হই ।। ৫৩।। 

ধ্যাত্বৈবমাআন মহর্নিশৃং মুনি 

ভিষ্তেৎ সদা মুক্ত সমস্ত বন্ধন: | 

প্ারন্ধমগ্ত্রনতিমাঁম বজ্জিতো। .. 

ময্যেবসাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ 1 ৫৪ 1 

মননশীল ব্যক্তি উক্ত প্রকারে অপরৌক্ষকপে অনুভূর্ত আঁত্মাঁচক দিবা, 
নিশিশ্ধ্যান'করত কাঁষ ক্রোধাদি সমুদায় হৃদয় গ্স্থি ছেদন পুর্বক জখবদ্ম মি 

হইয়! অবস্থিতি করেন । ত্দন্তর সেই অভিমানবল্চি্ড বাকি প্রচ কর্ধের 

$ 



রামগীত।। ১৬১ 
ফল তোগী করগানন্তর সাক্ষাঞ্ ব্রহ্ষত্বরগ আঁমাঁতেই লয় প্রাপ্ত হ- 
স্বেন 115৫৪ । 

আদৌচ মধ্যেচ তখৈব্চাস্ততো 

ভবং বিদিত্বা ভয়শোক কারণং। 

হিস্বা! সমস্তং বিধিকাঁদচোদিতং 

ভজেৎ স্বমাআন মথা। খিলাত্বনাং || ৫৫ || 

অধুন। জীবম্ম,স্ত পুরুষের লক্ষণ কহিতেছেন। সংসাঁরকে আদি অন্ত 
মধ্যে সর্বপ্রকার ভয়শোকের কারণ জানিয় কর্মাকাণ্তীয় বিধিবোধিত সমস্ত 
কর্দমার্গকে গরিভ্যগ করত অথিল' জীবের স্বরূপভভূত আমাকেই স্বকীয় 
নিজ স্বরূপে মহিত অভ্ভেদজ্ঞাঁনে ভাবনা! করিবেন |॥ ৫৫ || 

আত্মম্য ভেদেন বিভাবয়নিদৎ 

জাঁনাত্য ভেদেন ময়াত্মনস্তদ! | 

যথাজলং বারাঁনিধৌ যথাপয়ঃ 

ক্ষীরে বিয়ছ্যোক্ন্যনিলে যথানিলঃ || ৫৬ || , 

কেন) যখন তিনি এই সমস্ত জগৎকে আপন ম্বরূপের সহিত অন্ডেদরূগে 
ভাঁবন। করেন তখন যে প্রকার সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদাঁদির জল ও দুগ্ধে প্রক্ষিপ্ত 
দুপ্ধ, ও মহাকাঁশে ঘটাঁকাঁশ ও মহাবায়ুতে ভন্ত্া্ি যস্ত্রোৎক্ষিপ্ত বানু 
সন্মি,ষ্ট হইয়া! অভেদরূপে গ্রতীতি হয় তদ্তরপ তিনি পরমাত্বাশ্বরপ আঁমাঁর 
নহিত আপন পারিনি অভ্েদরূপে জনিজে পারেন | ৫৬ ||. 

ইং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো 

জগম্ম যৈবেতি বিভাবয়েম্মূনিঃ| 

িরাকতত্াচছ তি যুক্তিমানতো 

যথেন্দ্, ভেদে দিশি দিগ্ভমাদয়ঃ || ৫৭) 

এরম্গকঠরে লোকসমুহের মধ্যস্থিত মুনিপদবাঁচ্য সেই জ্ঞানি বক্তি 
যছ্প্এই জগৎকে দর্শর্প করেন তথাঁচ তিনি এই জগৎব্বে মিথ! বলিয়। 
জঠুনিতে পারেন কেনন। তি যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বাধিত প্রযুক্ত, এই জগ 

" € ২১) পু 



১৬, রাষগ্গীতা | 
ভীহাঁর নিকটে সেই ভাঁবে প্রকাঁশিত হয় যে প্রকার 'র্িবিভ্রম নিস্ত চন্তের 
ঘিচন্ ভ্রম ও পুর্রবাদি দিক্সমুহে দিগন্তর ভ্রম ও উদ্ধদি দিক্মমুহে নীলবর্ণ 
কটা'হ তুল্য বস্ত আকাঁশের আঁবরণরূণে ছুই হইয়া খাঁকে * || ৫৭11 

যাবন্নপশ্যেদখিলং মদাআকৎ 

তাবস্মদারাধন তৎ্প্দরাভবেৎ। 

অদ্ধানুরত্যুজিতি ভক্তিলক্ষণে! 
যক্তদ্য দ্বশ্যেহ মহুর্িশং হৃদি || ৫৮11 

এবম্প্রকার তন্তুজ্ঞানের উপাঁয়স্বরূপ বিচার ও উপাঁদন। কহিয়। অধুন! 
অত্যন্ত সুখসাধ্য ভক্তিযোগ নামক নিগুড়োপায় কহিতেছেন। যদবখি সমন্ত 
জগৎকে আমার স্বরূপ দর্শন না করিবেক তদবধি সেই ভাব সিদ্ধযর্থে তিনি 
ঈশ্বরস্বূপ আমার আরাধনায় ভঙ্পর হইবেন । কেলন। সেই সাধনে যে 
বাক্তি দৃঢ় বিশ্বাসী হইয় ক্রন্দন হস] নর্তন ও গানাদিকপা প্রেমলক্ষণা 
ভক্তিবিশিষউ হয়েন আমি তাহার অন্তঃকরণে জ্ঞানস্বরপে দিবানিশি 

* সাক্ষাছ্কুত হই || ৫৮ || 

রহস্যামেতচ্ছ তি সারসংগ্রহং 

ময়। বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়াৎ। 

যন্ত্রে তদালোচয়তীহ বৃদ্ধিমান্ 
সমুচ্যতে পাতকরা'শিভিঃক্ষণাৎ, || ৫৯ 11 

* শ্রুতি সমুহের্যে পারসংগ্রহ তাহা অত্যন্ত গোপনীয় হষ্টলেও মৎ্কর্ডুক 
বিনিশ্চিত হইয়। তোঁমণর প্রিয়ভুহেতু কথিত হইল । ইহুলোকে যে বুদ্ধিমীন 
ব্যক্তি এই শভ্রুতিসারসংগ্রহ আলোচন। করে সে বাক্তি সমুদ্দায় পাপরীশি 

হইতে তৎুক্ষ পা বিষুক্ত হয় ।। ৫৯ | 

_*উদ্বীদি (দকসমুহে নীলবর্প, ক্টাছতুলয বন্ত আকাশের আবরণরপে 
যে দৃষ্ট হইয়। খাঁকে তাহ ছুর্ি-বিভ্রমক্ষিমিস্ত নহে ) দে কেবল খবায়ুমশ্রিত 
অলীয় পরমাণুর বর্ণমাত্র । জলের স্বাভাবিক রং নীলবণ এতন্নিমিস্ত সমুত্ডের 
জলক্কে নীলবর্ণ, দেখিতে পাঁওয়। যায়,' এবং উৎকৃষ্ট পুক্করিধীর সুস্রীই 
জালও ঈষরীলবগ হইয়! থাকে । 



রামগীতা ! ১৬৩ 
ভ্রাতর্যদীদং পরিদুশ্যতে জগ 

স্মাট্য়িব সর্ধং পরিহৃত্য চেতসা 

মন্ভাবন। ভাবিত শুদ্ধ মাঁনসঃ 

নুহী ভবানন্দময়োনিরাময়ঃ || ৬০।। 

হে ভ্রাতলনণ । | যদিও এই জগ স্পই্টরূপে দুষ্ট হইতেছে তথাচ এই 
সমুব্ত বস্তকে মায়াময় মিথ্যা পদার্থ জানিয়। অন্তঃকরণ-দ্বার) তক্তাবৎ পরি- 
স্তাগ.করত পরমাত্মাস্বরপ আমার ভাঁবনাঁয় ভাঁবিত ও বিশুদ্ধ চিন্ত হুইয়। 
মুখী ইও এবং পুনঃ জন্মমরণাদিরূপ রোগশূনা হইয়। নিব শ্বয়াগে 
অবস্থিতি কর | ৬০ || 

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাঁৎ পরং 

কদ1 কদাবা যদি বা.গুণাআকং | 

সোহ্ং স্বপাদাঞ্চিত 'রেণ্ভিঃ স্প্ শন্ 
পুণাতি লোক ব্রিতয়ং যথা রবিঃ|| ৬১ || 

অধুন। শ্রীমদ্রাঁমচন্দ্র স্বীয় ভক্তের মহিমা! কহিতেছেন | যে ভক্ত, ব্াক্তি 
নির্ঘলান্তঃকরণস্ঘারা আমাকে মায়াতীত ও সত্াঙ্গি ণরহিত জানিয়। সেবা 
করেন, অর্থাৎ আমিই সেই পরব্রক্গস্বরূপ বট এবন্,ঙক্রমে অভেদরূগে 
আ'ম'র ভজন] করেন, অথবা লীলাদি সময়ে আঁমাঁকে সন্তগণাআক জানিয়। 
উপাসন। করেন তিনি স্বকীয় পদ্ধুলিদ্বার] স্পর্শকরিয়। সেউরূশে ত্রিভূব- 
নকে পবিত্র করেন যে প্রকার জনগণ সম্বন্ধে সূর্যাদের স্বকীয় কিরণ গা 
হ্বার। অন্ধকার নিরাশন ও উত্তাপ প্রদান করিয়া ত্রিভূবনকে পবিত্র করিয়া, 
থঁক্ষেন | ৬১ || 

বিজ্ঞানমেত দখিল শ্রুতি সাঁরমেকং 
বেদান্ত বেদ্য চরণেন ময়ৈবগ্থীতং । 
যঃ শ্রদ্ধয়া,পরিপ'ঠেদগুরুভক্তিযুক্তে! 
অদ্রপেতি যদি মছচনেষু ভক্তি? || ৬২ 1 

সন্প্রৃতি এতদ গ্রন্থ গা ফল ককিতৈছেন । যার ভারি বেদশন্তবেহা 
এঁবম্লা তেআমা কর্তক কথিত সদায় শ্ুভিব সাবাহশন্বূপ এইযে বিজ্ঞনি- 



€ 

১৬৪ রামগীতা। ৷ 
জনক গীতা গ্রন্থ ইহ যে বক্তি শ্রপ্ধাপুর্বক পাঠ করে সে ব্যক্তি স্রল্ভক্তি 

যুক্ত হইয়া তবেই আমায় প্বারূপ্ণ প্রাপ্ত হয় ; যদ্যপি আমার বাঁকে তাহার 
ভু বিশ্বাস থাকে ॥। ৬হ॥। 

ইতি প্রীত্রজাওড পুরাণীয়াধ্যাঅরামায়ণে উত্তরাকাণ্ে, 
'পঞ্চমাধ্যায়ে শীমদ্রামগীতা 

সমপ্ত। ৷ 

এই পর্যন্ত ্রীব্রক্ষাগুপুরাণীয় অধ্যাত্ম রানায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চ 
মাধ্যায়ে ভ্রীমন্দ্রামগীত। নামক গ্রস্ত সয়াপ্ত হইল ॥ 

ভ্রীম্রীমগীত1 নমক এই গ্রন্থখানি' আঁমর। শ্রীযুক্ত বাবু হিতলাল মিশ্র 
. ঙীম্বামী মহাশয়ের কুতত হিতৈবিণী নাস্মী চীকাঁর-ব্যাখ্যানুসারে ভাঁষান্তরিত 
করিলাম । 



জীবন্ম ক্তিগীতা 
 এরিজটিবএগিজে ভাএটজনতএারী 

জীবন্যৃক্তৌচ ঘা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ পিগুপাতনে | 
যা মুক্তি পিওপাতেন সা! মুক্তিঃ গুনিগৃকরে || ১11 

এক সময়ে এই পুণ্যভূমি ভাঁরতবর্ষপ্ূধ্যে বৌদ্ধধর্মের অতিশয় প্রীুর্ভাঁব 
হস্ঈয়াঁছিল | সেই বৌদ্ধমতাঁবলস্বির। শুন্যকে আআ কহিত, সুতরণং তাঁহার 
দিগের মতে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হইলেই জীবের মুক্তি 
হয় | যখ| « সৃত্যুরেব যুক্তিরিতি » অর্থাৎ জীবের দেহ বিনাঁশই মুক্তি। 
সল্প, তি বৌদ্ধ ধন্মাবলস্থিদিগের এতক্তরপ মুক্তি লক্ষণের গ্রতি দোষধারোগণ 

পুর্বক শ্রীযুক্ত দস্তাত্রেয় মহাপুরুষ জীবন্ম,ক্ির স্বরূপ লক্ষণ কহিতেছেন। 
যখ।-_হে প্রিয় শিষা ! জীবন্ম এক্তিতে যে মুক্তি কখিত* হইয়'ছে তাঁহ! যদি 
জীবের দেহনাঁশ হইলেই হয় বল তবে শুকর*কুক্ক,রাঁদির দেহ নাঁশ হইলে 
তাহারাঁও মুক্তিভাঁজন হইতে পরে । *্যদি বল তাহাই স্বীকার করি। ভাল) 
তুমি বিবেচন। করিয়! দেখ+ যদ্দি এতদ্রপ নিশ্চিত থাঁকে ধে জীবের দেহ নাশ, 
হইলে মুক্তি হইবেই হইবে তাঁহার কোন সন্দেহ নাঁই, তাহ! হইলে এইু বিশ্ব 
সংসারে কোঁন জীবেরই মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকিতে পাঁরে ন1 ষেহেতুক কীট 
গতঙ্গণর্দি অতিশয় ক্ষুদ্র প্রান্দিগ্গেরও চরমে মুক্তি লান্ডের সম্পাৰনা। আছে; 
অধিকন্ভ অযত্ু সুল্ বন্তর গ্রতি কে কোঁনকাঁলে শ্রদ্ধা প্রকাঁশ করিয়া থাকে । 
অতএব হে প্রিয় শিষ্য ! প্রাগুক্ত বৌদ্ধমত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আমি ভোমাঁকে 
জীবন্ম,কির স্বরূপ লক্ষণ বিস্তার করিয়া কহিতেছি তুমি মনোৌযোগপুর্ধক শুবণ 
কর । অনুমান করি এতদ্দ্ার! তোমার বৌদ্ধমতের প্রতি অশ্রদধা ও যথার্থ 
মুক্তিপ্রীপ্তির কামনাঁও বলবতী হইতে পারিবেক || ১ 1) 

জীবঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। 
এবমেবাভি পশ্ঠন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে || || 

এই যে জীব ইনিই শিবন্বরূপ, যেহেতুক একমাত্র সর্ধবাাপি গরব্রহ্ম 
চৈভনাই সর্ধ্ধদেহে সণ্চিদশনন্দরূপে বিরাঁজিত আছেন । এড়জপে'বিনি 
দ্ধ একমাত্র পরদাআঁকে: দর্শন করেন তিনিই জীবগ্মুদ্কু বলিয়া কথিত 
হয়েন। অর্থাৎ যিনি কামাদি রিপুঝাঁকে পরাক়পুর্বক হৃদয়গ্রন্থি নাশ 
করিয়।»জীবর্দশাতেই সব্ধব্যাঁপি পরমাত্বাকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই 
জীবন্ম/স্ বলিয়। কথিত হয়েন | শ্রীযুক্ত দততা ত্রেয়- মহাপুরুষ বৌদ্ধোঁক্ত মুক্তি 
লক্ষণৈর প্রতি দোঁধাঁরোপণ*করিয়া পুব্ধোক্ত ক্লোঁকদার। মুক্তিস্বরগ কথনে 



৯৬৬ জীবন্ম,ক্িগীতা ৷ 
যে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন অধুনা! তথ্বিপর্ীতে জীবন্মক্তির 'লক্ষণ হিয়া 
গ্রতিষ্ঞাপুরণ করিলেন » অর্থাৎ যিনি জীবদ্দশাতে মুক্তি প্রান্ত হইয়াছেন 
ভীহাকেই জীবদ্মুক্ত কহ! যায়, এতদ্বাক্যে মনুষ্যবাতীত গুরু শাস্ত্রের অভাবে, 
শ্বগান্দ কুক্করণদ্ির আর মুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা! রহিল ন।। অধুন] পুর্কেক্ত 
জীবন্ম,ক্ির বিশেবহ লক্ষণ একবিংশতি ফ্লোঁকদ্বারা শিষ্যক্তে স্পষ্ট্্ূপে উপ- 
দেশ করিতেছেন ॥| ২ ॥| | 

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব মখিলং ভাসতে রবিঃ | 
সংশ্থিতং সর্বভূতানাং জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে || ৩ || 

যে প্রকার অহম্রকিরণমালী দিবাকর স্বকীয় কিরণপটলদ্বার। চরাচরময় 
এতদ্ৃু্ধার্ত প্রকাঁশ করতঃ সপ্রব্যাপীন্দপে বিরাঁজিত আছেন তদ্রপ শুদ্ধ 
চৈতন্তন্বরূপ যে ব্রচ্ম তিনি নিখিল জীবচৈতন্যঘ্বার! লমুদন্ ব্রন্ধা্ড প্রকাশ 
করতঃ লর্ধত্রে অবস্থিভি করিতেছেন; এবংপ্রকার জ্ঞানবিশিষট যে পুরুষ 
তিনি জীবন্ম্ত বলিয়া কথিত হয়েন | ৩ ॥ 

একধা বন্ধাঁটৈব দৃশ্াতে জুলচন্ত্রবৎ। 
আত্মজ্ঞানী তঁথবৈকে। জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে || ৪ || 

যেন একমাত্র অুধাকর নান। শরাঁবস্থিত জলমখধ্য প্রতিবিত্বিত হয়! 

বন্ছধাকপে ভাঁসমান হয় তদ্রপ একমাত্র পরমাত্ব! নানা জীবের বুদ্ধিবাঁরিতে 
প্রতিবিস্থিত হইয়। নান। জীবরূপে প্রকাশিত হইতেছেন 3 এতন্প যাঁহা'র 
শুন আছে তিনিই জীবন্ম ক্ত বলিয়। কখিভ হয়েন || ৪ | 

সর্বভূতে স্থিতং ক্রচ্ষ ভেদাঁভেদৌ ন বিদ্যাতে | 
একমেবাঁতি পশ্থান্তি জীবন্ম,্তঃ স উচ্যতে || ৫ || 

একমাত্র সচ্চিদানন্দম্বরূপ ব্রক্ষপর্দ'র্থই সমুদ্দার জীবের অন্তঃকরণে অর. 
' স্থিতি করিতে ছেন,.কো্ন প্রকারে তাঁহার ভেদাভেদ নাই, অর্থাৎ জীবগণের 
দেহ ভিন্নৎ বটে কিন্তু আআ এঁকমাত্র ; এতদ্রপে ঘিনি জ্ঞানচক্ষুদ্বণার1, সেন্ট 
একমণৃত্র ব্রক্ষপদ্ার্থকে অবলোকন করেন তিনিই জীবন্ম,ক্ত বলিয়া কথিত 

, কয়েন 11 .৫ ॥| 

তত্তবং ক্ষেত্র ব্যোমাতীতং 'অহং ক্ষেত্রক্ঞ উচ্যতে |. 

ইং কর্তা অহং ভোক্তা জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে 1৬ ||, 

ক্রিতি, অপ, তে, মরু, ব্যোম এই পঞ্চ বিনির্ঘি যে ক্ষত অর্থাত, সর্ব বা লিজপেছ, সেই জিলদেহকে যিনি জানেন ক্চিনিই ক্ষেত্রজ্জ অর্থাৎ 



জীবন্মক্িগীতা৷ ! ১৬৭ 
তিনিই অহং শব্দবাঁচ) জবা! বলিয় কথ্ধিত হয়েন ? মেই অহহ শন্দরাচ্য 
জীবাতনই আমি কর্তা]! আযি ভোঁকভা1 বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে ) কিন্তু 
আত্মা অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ও আকাশপ্রভূতি পঞ্চভূতের অতীত হয়েন, 
এতদ্রপ যিনি জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবন্ম/ক্ত বলিয়। কথিত হয়েন || ৬ || 

কর্মেন্দিয় পরিত্যাগী ধ্যান ওর্জিত চেতসঃ 1 
আতজ্ঞানী তথৈবৈকো৷ জীবন্ম,স্তঃ স উচ্যতে||৭ || 

ঘিনি হস্তাদি পঞ্চ কর্থোন্ড্রিয়কে স্বীয়ৎ রন্তি হইতে নিরস্ত করিয়। মনকে 
ধ্যানাছানুষ্ঠান-হইতে বিরত করতঃ সেই আত্ম! পদ্দার্থকে জ্ঞাত হইয়াছেন 
তিনিই জীবন্ম,ক্ত বলিয়। কখিত হয়েন ') ৭ ॥ 

শরীরং কেবলং কর্ম শোকমোহাদি বজিতিম্। 
শুভাশুত পরিত্যাগী জীবন্ম,স্তঃ ঈ উচ্যতে || ৮ || 

যিনি সমন্ত কার্যে শোক, মেোহণদি রহিত ও শুভাশুভ ফল পরিত্যাগণী' 
হইয়া কেবল শরীর নির্বাহার্থ প্রববশ্ত কর্ধোর অনুষ্ঠান করেন ভিলিই জীৰ- 
ন্মক্ত বলিয়্। কথিত হয়েন।| ৮ || 

কর্ম সর্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন। 
কর্ম ত্রচ্ম বিজানাতি জীবন্মক্তঃ স উচ্যতে || ৯|| 

যিনি নান। শাস্তাদিতে কথিত যে কর্মকাণ্ডাদি তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত 
থাকুন বা নাই থাকুন কিন্তু সমুদ্দাক্স কর্মীকেই ব্রন্গস্বরূপ বলিয়। জানেন 
তিনিই জীবম্ম,ক্ত বলিম্মা কথিত হয়েন।। ।৯ || 

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব মাঁকশশং জগ্দীশ্বরম্।* 
*সংস্ফিতং সব্বভূতানাং জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে।। ১৩ || 

সমস্ত আঁকাঁশে পরিব্যান্ত যে ঠৈতন্তম্বরূপ জগদীশ্বর তাহাকে.যা লমু- 
দায় জীবের আজ! বলিয়া) জাঁনিয়াছেদ তিনিই জীবন্ম ক্তক্লিয়া কথিত 
হয়েন ও ৯৩ || 

অনাদি বর্তিভূতাঁনাৎ জীবঃ শিবো ন হচ্াতে|* 
নির্বৈরঃ সর্ববডূতানাঁং জীবন্ম,ক্তঃ সউচ্যতে || ১১।| 



১১৮ জীবন্ম,সিগীতা! 
যিনি এই অনাপিবর্তি ( লমকালীন দা প্রানিসমুহের জীবীতআফে 

শিবস্বরূপ জানিয়া কর্দার্চ কোন প্রাণিকে আঘাত ন1 করেন বরং লমুদায় 
জীবের পরমবধন্ধব, তিনিই জীবম্ম্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১১ || 

আত্ম! গুরুত্ব বিশ্বঞ্চ চিদাকাঁশে ন লিপ্যতে। 

গতাগতং ঘয়োর্নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২1/ , 
'চিদ্বাকাশম্বরূপ আত্ম! ও ব্রঙ্গাগ্ড উভয়েই আমার গুরু ও পদ্মপত্রস্থিত 

জলের ম্চায় পরম্পর গিলিপ্ত হয়েন এবং তদুভভয়ের যাতীয়াতও নাই অর্থ 

নির্দিপ্ত হইলে কম্সিনকাঁলে তছুভয়ের পার্থকোর সন্তাবজ| নাই ইহা! যিনি 
জ্ঞাত আছেন তিনিই জীবন্ম,ক্ত বলিম্ন। কখিত হয়েন || ১২ | 

গর্ভধ্যানেন পশ্বযন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে। 

সোহং মনো! বিলীয়ন্তে জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে | ৩ ।। 

অন্তর্ধানদ্বার। জ্ঞানিদিগের দেহমধো যে আঁক! দর্শন হয় তাঁহাঁকেই 
“মন ব। জীবাআ। কহ! যায়, সেই বাঁয়ুসদশ মন আকাশম্বক্ূপ যে পরমাআ'তে 
পয়গ্প্রাপ্ত হয় সেই পরমাত্বাই আমি এতজ্ৰগ যিনি জানেন তিনিই জীব- 
ন্ম,ক্ত বলিয়। কত হয়েন || ১৩ || 

| উর্ধ, ধ্যানেন পৃশ্যস্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে | 

গুন্তং লয়গ্রঃ বিলয়ং জীবনুক্তঃ স উচ্যতে || ১৪ || 

 খিনি ধ্যানদ্ার] উদ্ধেনর্শম করেন অর্থাৎ উদ্ধস্থিত আকাশের ন্যাঁয় গর- 
মাত্বাকে ভাবন! করেন তখন তঁহার মনকে বিজ্ঞান কহ। যাঁর এবং তেই 
মনঃ যাহার শূন্ঠবরূপ হইয়া লম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় তিনিই জীবন্ত বলিক্ক! 

' কথিত হুয়েন || ১৪ 11 

অভ্যাসে রমতে প্িত্যৎ মনোধ্যান লয়ৎ গত 

বদ্ধ মেশক্ষ ছয়ং নাম্তি জীবম্ম,ক্তঃ স উচ্যতে || ১৫1| 

যিনি পুর্ধোক্ত প্রক1র অভামে সর্্ঘদা' রত 'খাকিয় খ্যাঁদারা, মনকে 
একেবারে লয়গত করিয়াছেন তীহার আর বন্ধ মোক্ষ নাই সুতরাঁং তিনিই 
জীবন্ম,ত বলিয়। ক খত হয়েন।। ০৫ 

একাকী রমতে নিত্যং স্বন্ভাঁব গুণ বর্জিতং | 

্রচ্ধজ্ঞান রসা স্বাদে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে |) ১৬ || 



জীরন্স,ক্কিগীতা ! ১৬৯ 
যিনি স্বাভাবিক প্রপবজ্জিতি হইয় ব্্ষজ্ানরপ রসাস্বাদন করিবার 

_দিমিস্ সর্বদ। একাঁকী অবসস্থতি করিতে ভাল বাঁসেন তিনিই জী বম্ম/্ত 
"বলিয়! কথিত হয়েন | ১৬ ॥| 

' শ্্দিধ্যানেন পশ[/তি গ্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ| 

' ৫সাহং হংসেতি পাশ্ততি জী্ঘন্মুক্তঃ স উচ্যতে || ১৭|) 

« যিনি ধ্যানদ্বার। জানিতে পারেন যে হৃদয়মধ্যে যে পরমাত্ব। মনকে 

প্রকাশ করিতেছেন আমিই সেন্ট পরমা হই 5 এতদ্রপে যিনি হাদয়মধ্যে 

থাকিয়। অন্তর বাহ্ৃস্থিত পরমাআ্মীকে জ্ঞানচক্ষুদ্বণারা দর্শন করেন তিনিই 
জীবন্ম;ক্ত বলিয়! কথিত হয়েন || ১৭* | 

শিব শক্তি মমাতআ্ানৌ পিগং ব্রহ্মাণ্ড মেব। 

চিদাকাশং জদং সোহং জীবন্ম, ক্তঃস উচ্যতে || ১৮ | 

যাঁছশ শিব শক্তির এক আত তাপ আমার এই দেহ ও মন এক, 
পদার্থ, এবং এভৎ দেহমনো যুক্ত ক্ুত্র ব্রক্ষাণ্ড ও বাহৃস্থিত বৃহ ক্ধাণ্ড এত? 
ছুভয়ও এক পদার্থ অতএব হৃদয়কূপ চিদ্াকাশমধ্ো আমিই সেই ্রহ্ধান্ডা- 
দিরূপ পরমঠআ। হই এতদ্রগে যিনি পরমাআাকে জ্ঞাত আছেন তিনিই. 
জীবগ্ম,ক্ত বলিয়। কথিত হয়েন ॥ ১৮ ॥- 

জাগ্রৎ স্বপ্ন নুষযুপ্তিঞ্চ তুরীয়াবস্থিতং সদা । 
সোহং মনে। বিলীয়েতে.জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে || ১৯ | 

যেত্রেতুক জগৎ স্বপ্ধ ও নুষূপ্তি এই তিন অবস্থ! মাঁয়াদ্বার৷ সেই একমাত্র 
ব্রক্ষপদার্থে কল্পিত হয় কিন্তু আত্মা! এই' তিন অবস্থার অতীত হয়েন অত- 
এব অমিই সেই ব্রক্মপদার্৫থ এতদ্রপ যিন্নি জ্ঞাত হইয়া সঞ্দ্দ আপন মনকে 

'সেই্হ্ষপদার্থে লয় করিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্র বলিয়া কথিত হয়েন ॥| ১৯ 

সোহুং শ্থিতং জন মিদং সুত্র মভিত উত্তরং। 

সোৌহৎ ত্রন্ম নিরাকারৎ জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে খ ২০|| 

বিন্ম আমিই সেক জ্ঞান্স্বরগ ব্রক্ষপদার্থে অবস্থিতি করিতেছি এতদ্রপ 
জ্বানসুত্র অবলম্বন কূরিয়! পশ্চাৎ আমিই সেই নিরাকার ব্রক্ষপদার্থ, বলিয়। 
'জামিয়াছেন তিনিই জীবদ্মক্ত বলিয়। কথিত হয়েন || হ* ॥ 

( হহ) 



১৭০ জীবন্ম,কিগীতা। 
মন এব মনুষ্যাণাং তেদাতেদস্ কারণ | 
বিকপ্পনৈব সংকপ্প জীবম্মক্তঃ স উচ্যতে।| ২১ || 

_ একমীত্র মনই মনুষ্যগণের ভেদীভেদরূপ দ্বৈজ্ঞানের কারণ হয় অতএব 
ধাঁধার মনে সঙ্কল্প বিকল্প নাই অণ্াৎ ধিনি মনকে একেবারে ব্রদ্পদার্থে 
লয় করিয়াছেন তিনিই জীবন্ম্ত ব্লস্বা কখিত হয়েন || ২৯ 11” ' 

মন এব বিছ্ুঃ প্রাজ্ঞ! নিদ্ধাসিদ্ধান্ত এবচ। 
যদাদ্ং তদামোক্ষে। জীবন্মক্তঃ স উচ্যতে || ২২ | 

পঞ্িতলোক একমাত্র মনকেই সমুদয় শুভাঁশুভের কারণ বলিয়। জানি- 

বেন, কেনন। জীবেনর মন যকালে সেই নচ্চিদানন্দন্বরপ ব্রন্মশদার্থে ছুঢ়- 
রূপে অবস্থিতি করে তখকাঁলেই, মোক্ষপান্তি হয় ইহা! যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন 
তিনিই জীবম্ম,ক্ত বলিয়৷ কথিত হয়েনএ। থং || 

চি 

যোগাভ্যাদি মনঃ শেক্ঠোইন্তস্ত্যাগী বহিজর্ডঃ। 

অন্তস্ত্যানী বহিস্ত্যাণী জীবন্ম,ক্তঃ স উচ্যতে || হ৩|| 

যোগাভ্যসি (পরমা বস্থিত ) মনই শ্রেষ্ঠ হয় কেননা! মন অন্তস্তযাগী 

হইলেই বহির্্গগে জড়াকার হইয়। থাঁকে। অর্থাৎ জীবের মন যখন অন্তরে 

জগপ্দীশ্বরচিন্তা। পরিস্যাগপুর্রক ঘট পট মঠাদি বাহ বন্ত চিন্তা করে'তখন 

সেই মন আপনিই ঘটাদির আকার খাঁরণ করিয়] শত্বরূপে পরিণত হয়? 

কিন্তু যাহার মন অন্তন্তযাঁণী ও বহিন্তযাগী হইয়া একমাত্র সচ্িদানন্দন্বরীগ 

 ব্রহ্মপদা৫থে লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই জীবন্ম,ভ্ত বলিয়। কখিত হয়েন || ২৩ 

ইতি স্্রীদ্তাত্রেয় বিরচিতা জীবন্ম,ক্তিগীত] সমাপ্ত | 

পির তা 



নির্বীণষটকু 

ও মনোবুদ্ধয হস্কার চিত্তাদ্দিনাহং : 
ন শ্রোত্রং ন জিহবা নচ ঘ্বাণ নেত্রম্.. 

নচ বে/ম ভূমি নতেজো ন বাযুঃ, 

চিদানন্দ কপঃ শিবোহং শিবোহম্ 11 ১11 

আমি যে পদার্থ তাহা মনোবুদ্ি অহঙ্কার ও চিত্তাদিও নহে এবং শ্রোত্র 
ত্বক চক্ষুঃ জিহ্ব! ভ্রা'ণ এই পঞ্চ জ্ঞাঁদেক্দ্রিয়ও নহে এবং আকাশ বীয়ু অগ্নি 
জল পৃথিবী এই পঞ্চ স্থুলভূতও নহে ; কিন্ত চিদানন্দন্বরুপ যে শিব সেই শিব- 
শ্বরপই আমি || ১ ॥ 

| অহং প্রাণ সংজ্ঞো নতে পঞ্চ বাযুঃ 
বা সপ্তধাতু বা পঞ্চ কোষাঃ | 
ন বাক্যানি পাদে। নচোপস্থ পায়ু 
চিদানন্দ কপঃ শিবোহং শিবোহম্ || ২ || 

আমি ষে পদার্থ তাহ! (প্রাণ আপাঁন ব্যান উদান সমান) প্রাণনাঁমক 
এই পঞ্চ বানু নহে অথবা রস রক্ত মাংস বস মজ্জা অস্থি শুক্র এই সঞ্ত 

,শারীরিক ধাতুও নহে কিবা! অন্রময়া'দি পঞ্চকোষ অথব! বাগাদি পঞ্চকর্মে- 
ঝ্িয়৪ নহে »কিল্ত চিদানন্দন্বদূপ যে শিব সেই শিবশ্বরূপই আমি || হ।॥ 

“ন পুণ্য ন পাপঃ ন'সৌখ্যং ন ছুঃখুংঃ 
ন মন্ত্রং ন তীর্ঘং ন বেদ! ঈ যজ্ঞাঃ। 

অহং তোজনং নৈব তোজ্যং ন ভোক্তাঃ 

চিদানন্দ বপঃ শির্বোহং শিবোহম্ |! ৩।। 

আর্মি যে পদ্ধার্থ ভুহা সুখ ড্ঃখ অথব পুণ্য গাপও নহে কিস্ব! মন্ত্র তীর্থ 
বেদ ও যড্ভীদিও নহে অথবা ভেজা ভোক্ক। ব! ভোজন ক্রয়াও নহে ঃ কিন্ত 
“চিারন্দন্বরূপ যে শিব পেস্ট শিবন্ববপই আমি41 ৩ | 



১৭২, নির্বাণষটক।, 
নমে দ্বেষরাগৌ নমে লোভমোঁহৌ, | 

: মদে! নৈব মে নৈৰ মাৎসর্ধ্য ভাবম্ | 
নধর্ন্মো নচার্ধো ন কামে] ন মোক্ষ। 
শ্চিদানন্দ কপঃ শিবোহং শিবোহম্।| ৪ || 

আমার কোন বিষয়েতে অনুরাগ বা'ছ্েষ নাই এবং. কাম ক্রোখ লেভ 
মদ মোহ মাৎসর্ধয এই সকল ভাঁবও ' অণমার নাই ? অপিচ খর্মা অর্থ কাম 
মোক্ষ এই চতুর্ধর্গও আমি নহি ? কিন্ত চিদানন্দস্বরূপ যে শিব দেই শিব- 
ব্বরূপই আমি. ৪ ॥| 

ন মৃত্যু শঙ্কা নমে জাতি ভেদাঃ, 
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম | 

কর্ণ লা” রা 

ন বন্ধু ন মিত্রং গুরু নৈব শিব্য, 

শ্চিদংনন্দ কপঃ শিবোহ্ং শিবোহ্ম্ || ৫ || 

'আআর ভয় নাই মৃত্যু নাই ও জাতিভেদও নাই এবং আমার পিতা নাই 
মাঁভ। নাই সুতরাং আমার জন্ম নাঁই এবং আমারগুরু শিষ্য কি বন্ধু 
মিত্রাদিও নাই যেহেভুক সেই চিদানন্দন্বরূপ যে শিব সেই শিবন্বরূপই 
আমি ॥ ৫ ॥। ৬ 

অহং নির্বিকম্পে। নিরাকার বপঠ 

বিভুর্বযাপি সর্বত্র সর্ববন্দ্িয়াণাস। 
ন ব1 বন্ধনং নৈব মুক্তি ন ভীতি, 

শ্চিদাননদ কপ? শিবোহং শিবোহ্ম্ || ৬।| , | 
ৰ আঁমি যে পদার্থ তাঁহ। নিরারার নির্বিকল্প অথচ সব্ব্যণপী ও সমন্ত 
সঈন্দ্রঘগথের নিয়ামক, সুতরাং আমার বন্ধন মুক্তি বা ভয়াদি কিছুই নাই, 

যেহেতুক সেই চিদানন্দন্বরূপ যে শিব সেই শিবন্বরূগই, আমি হই।। ৬" 

ইতি ভ্রীমৎপ্ররমহ্ৎসপরিত্রাঞ্কা চার্ধ্য ্ ীচছস্রা চারা 
 রিরূচিতং 'নির্ববাণঘট্কং সম্প,€ মূ | 

০ ১ 

চি 



পরিশিষ! ১৭৩ 
সম্প্রতি হ্থীনেং যে-প্রকার ব্রহ্মমভার উন্নতি ও ব্রাহ্ষধর্মে বুদ্ধিমান 

লোকের ক্রন্ুরাগ ছুষ্ট হইতেছে তাহাতে বোঁধ হম কতিপয় বৎসরের মধ্যই 
পুনর্ববার সমন্ত ভাঁরতবর্ষমধ্যে পুরাকাঁলের ন্যায় সত্যধর্মের জ্যোতিঃ বিকীণ 
হস্তে পাঁরিবেক। 

যেমন স্মুর্থখ্যদেব পুর্বদিগাঁবধি পশ্চিমদিক পর্যন্ত পৃথিবীর অদ্ধাংশ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়? খীরে ৭ অন্ত গম়নপুর্বক পৃথিবীর, অপরাদ্বাংশে 
ফ্র্যোতি বিকীর্ণ করেন এবং পুনঞ্ধার পুর্বস্থানে উদয়ের পুক্রে স্বকীয় কিরণ 
পটল দ্বারা ক্রমেং পুর্বদিগের তমে। ন্ট 'করিয়। পশ্চাঁৎ উদয় হইয়। থাকেন? 
তদ্রপ ভারতবায়দিগের সৌভাগ্যস্ুর্যয ছুর্দান্ত যবন জাতির শাসন-শৈলে 
টক্র খাইয়। একেবারে বক্র হওত পশ্চিমদিগে অন্ত গমনপুর্বক অধুন। ইয়ে 
রোপাদি প্রদেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু পুনব্বার সেই 
সৌভাগ্যন্ুর্যয অনতিবিলম্বে যে ভারতবর্ষে উদয় প্রাপ্ত হইবেক ত্রাক্গ ধর্মের 
উন্নতিদ্বার! তাহার পুর্ধবলক্ষণ ছুষ্ট হইতেছে । জগদীশ্বর যত্ক্ষালে এই 'অবনি 
মণ্ডলে প্রথমে মনুষযঞাতির সৃষ্টি করেন তৎ্কাঁ€ল তাহারা নকলেই নিষ্পাপী 
ছিলেন ? একারণ বিনোপদেশে তৎ্কালে স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়ে ব্রহ্ধজ্ঞান্ 
ভণ্সমাঁন হইত । কাঁল সহকারে বিষয়ভোঁঞ-জনিত বিবিধ পাঁপবশত মনুষ্য 
জাতির অন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন হইলে পর তাঁহীর প্রায় সকলেই আত্মবি- 

ত হইলেন । তৎকাঁলে যে সমস্ত মুনি খধিগণ নিরন্তর নিজ্জন প্রদেশে অ! 
আ্োপাসনায় তগুপর ছিলেন, তাহারা ,মনুষ্জাতির ঈছ্ৃশ দুরবস্থা]! দর্শন করিয়! 
কাঁরণাবশতঃ ত।হাদিগের আঁআসিদ্ধির নিমিন্তে বিবিধপ্রকার জ্ঞাঁনকান্তিয় 
গ্রন্থ বিরচন করিলেন? কিন্তু একমাত্র বিষয়ভোগপ্রিযভা তাহাদ্দিগের অধি- 
কাঁংশ লোককে আকর্ষণ করিশ্ন। দুরবস্থা-নিরধির গভীর ন্ীরে আনয়নপুব্বক 
একেবারে নিমগ্ করিয়ারাঁখিল; সুতরাং মুনিখবি-প্রণীত সেই সমন্ত শাশ্রাদি 
তাঁহারদের সকলের পক্ষে উপকারজনক হইল ন। | এতাঁবত। মনুষাগণের বিষ 
য়ভোগ-প্রিল্পতার প্রাদুর্ভাব দুষ্ট পুনর্বাঁর মুনি বগণ তাহারদিগের স্বভাঁবা- 
নুনাকে বিষয়ভোগের সহিত সনাতন ধর্মাচচ্চার সংশ্রব রাখিয়। কল্পনা দ্র! 
কতকগুলি দেবদেবীর মাহাআযস্চক পুরাণদি শান্ত প্রণয়ণ করিলেন, যাহ উঁ- 
সপর্ন্ম বলিয় অগ্যাঁপি ভারতবর্ষে দেদীপামাঁন রহিয়ীছে। সেই দমন্ত পুরাঁগাদি 
শাস্ত্রের স্বানেহ যে সত্যখর্ম প্রকাশিত আছে তগ্প্রতি অধিকাংশ লোকের 

অনুরাগ ও বিশ্বাস নাই, ইহারা.আমোদমি শ্রিভ উপহর্ধ্মের উপসন। কবিয়াই 
আগন্না্িগকে চরিতার্থ বোধ করেন'। ফলত উপধর্দের উপাননন! করিতেং 
সত্যখর্থের আশ্রস্ন প্রাপ্ত হইবেক, এতদভিপ্রাঁয়ে" যুন্খখিগণ যষ্ট্যপি উপধ- 
ঁরুষ্ি কতরিয়াঞথাকেন্ তবে তাহী। সম! গুঁপে নুসিদ্ধ হয় নাই এবং হুহইবারও 
সন্ভাবন। নাহি । কেনন। বালককালে যাহার চিত্তক্ষেক্রে যে ধর্মের ধীজ রো- 
পিভ"হ্ৰ বয়ঃপ্রিণামে সেই ধর্ম একেবারে বদ্বনুল হইয়া! £গলে ভাঁহীকে” 
উৎপাঁটন পুর্ধক মত্যখর্শোর বীজ রোপণ করিয়। তাহার ফলোৎপাদন কর! 



ডে 

১৭৪ পরিশিষ্ট । 
গু রর রি 

বড় অহক্ষ ব্যাপার নছে। এই কাঁরণবশতঃ অধিকাহিশ এতদ্দেশ্রীর্ম লোক. 
ব্রাক্ষধর্ম্ের নাম শ্রবণ করিলেও রিরক্ত হইয়া থাঁকেন। তবে €কৰল যে 
সকল্প যুবকগণ মুদ্রাযক্ত্রের গরসাদে বাঁলককালাবধি জ্ঞনকাত্ডীয় শান্তর পা 
করিয়া আসিতেছে এবং যাহারা মিসনারিদিগের প্রকাশিত উপধর্মের 
নিন্দানচক ক্ষুদ্রৎ পুস্তক পাঠ করিয়াছে তাহারাই আধুনিক, ব্রন্ষধর্থে 
দীক্ষিত হইতেছে ? নচেছ্ হরিনামের মালাধারী কোন এক প্রাচীন লোককে 
ব্রাহ্মৎর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিতে ঈাওয়া যায় ন!। আর যদি কেবল ব্রাক্ষণু 
জখভির জীবিকা নিন্ধাহের নিষিপ্ডে “প্রবঞ্চনাপুৰ্বক সুনিখধষিগণ উপখর্থের 
সষ্টি করিয়। ছিপেন এমত হয়, তবে ভাহার্িগের অভিপ্রায় অর্বতোভাবে 
সুমিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবেক। সে যাহ। হউক) অধুনা উপধর্মা ও আঁধু- 
নিক ব্রাঙ্গধর্মী এতফুভয় খন্মাক্রান্ত«লাকেরাই ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যপথে অব- 
স্থিতি করিতেছেন । কেনন। যদিও ইহীর। নান্তিক হইয় অধোঁগমন করেন 
নাই ভথাচ ধর্দালোচনার ফল যে অতীক্ড্রিয় সুখভোগ তাহাও প্রাপ্ত হইতে 
পারিছেন না । র্ 

য্দি বল ইহার! অতীক্জিয় সুখভোগ করিতেছেন কি না তাহ! তোমরা 
অসর্বজ্ঞ হইয়। কি প্রকারে বুবিতে পার ? ভাহ'র উত্তর এই যে, যদবধি যে 
বাক্তি আপনার অন্তরঃকরণকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে না| পারেন তদৰধ লে 
বাঁকি সমাধিস্থিগ্চ হইয়। অতীন্দ্রিয় ভুখভোগ করিতে সক্ষম হয়েন না, ইহ! 
আমর!“উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিক্স। দিতে পারি। বিবেচনা! করিয়! দেখুন 
আখুনিক ইয়োরোপীয় মনন্তত্ববেস্তার। অন্তঃকরণকে চৈতন্যপদশর্থ কহিয়! 
থাকেন, এবং আর্য্যশাস্তরে নু ধয্যের অন্তঃকরণ চিজ্জড় মিশ্রিত বলিয় বর্ণিত 
আছে; কিন্তু মনুষ্যের মনুঃ কি ভাঁবে এই দেহের কোন্ স্থানে অবস্থিতি 
করিতেছে এবং তাহ্। একটি কি ছুইটি পদার্থ ভা! কোন শীল্ত্াদদিতে প্র- 
কাঁশ নাই । এমত স্থলে মনৃষ্যের মন যগ্াপি যথার্থ চিজ্জড় মিশ্রিত ও দির- 
স্তর ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া খাঁকে এমত হয়, তবে সুতরাং প্রাঞ্ক্ত 'লো- 
কের! আপনার মনকে উত্তরূপেন্জানিতে পারেদ নাই এবং ভদভাবে,একা- 
গ্রাচস্তভার অন্ভববশতঃ সমাধিখ্বার! তাহার। যে অতীন্তিয় গুখভোগ করিতে 
গারিতেচ্ছেন ন! একথ্। কেমন। বল। যাইবে ? ও র 

সর্ধলাধারণের বিদ্বিভার্থ আমার। এই স্থলে প্রকাশ করিতেছি যে, 
জনবের চক্ষু কর্ণ নাসিক ও হম্ত পদগ্রভৃতি সৃযুদায় ইন্দ্রি়গণ "যে প্রকার 
দুই অংশে বিশ্তক্ত হইয়া আছে," জীতবর অন্তরঃকরণও সেই প্রকার দিবাঁ- 
নিশি ছুই অর্থশ বিভদ্ভ হইয়1 রহিয়াছে? এবং ঈমক্স বিশেষে চারি অংশেও 
রিভক্তণহইয়। খাঁকে। 
সপ 

 ৯- 

* জিহ্ব। লিঙ্গ ও মুস্ক প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যঙ্গ একাকার কিশিউ হুই- 
লৈও ভাহাদের ঠিক মধ্যভাগে ঘে একটিৎ শিরা আছে তদ্দ্বারা তাহা রও 
দুই অংশে বিশু | 



প্রিশিষ্ট।+ ১৭৫ 
কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ছুই অংশে বিস্তক্ত হইয়। খাঁকিলেও কার্য 

কাঁলে তহারা। যেষন একটি পদ্দার্থ হয় ? অর্থ মন্থুষ্যের দুইটি চক্ষু থাকি 
লেও তদ্্বারা এককালে দুইটি পদার্থ বিশেষরণে দুষ্ট হয় ন1, একটি পদার্থ 
উদ্তমরূণে ছৃষ্ট হইয়া থাকে $ তদ্রুপ জীবের মনও ভুই অংশে বিভক্ত হইয়া 
থাঁকিলেও পন্শন শ্রবণাদি কার্কাঁলে তাহা একটি পদার্থ হয়। চক্ষুঃ কর্ণ 
প্রভৃতি ইক্জ্রিগণের দর্শন শ্রবণাদি শক্তি নাই, উহার! একমাত্র মনের দর্শন 
আবগাদি করিবার বন্স্রূপ | অভর৫ জীবের মন যে চক্ষুতে অবস্থিতি 
করিয়া! যে বস্ত দর্শন করে সেই বস্ত উত্তমরূপে ছৃষ্ট হইয়। থাকে, তত্তিন 
অন্য চচ্ুর্ঘার। যাহা দুষ্ট হয় তাহ স্প্টরূপে প্রকাশিত হয় না। বিশেষতঃ 
মনের সহায়তায় জীবের চক্ষু এই অখিল বস্তুর রূপ দর্শন করিতে পারিলেও 
সেই চক্ষু যেমন আপনার আকৃতি কে'নক্রমে দর্শন করিতে গারে না) 
তদ্রপ জীবের মন এই ব্রন্মাগুস্থিত সমুদয় পদার্থের শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি 
গুণসমুুহ জ্ঞাত হইতে পারিলেও সে তাহার আপনার রপ্ত গুণা্দি কিছুমাত্র 
জ্ঞাত হইতে সঙ্গম হয় না । কিন্তু হম্ততলে এরু খানি দর্পণ রাখিয়া তন্মঘ্যে 
ছুষ্তিনিক্ষেগ করিলে চক্ষু যেমন আপ্নোর আকৃতি দর্শন করিতে সক্ষম 
হয় ) সেই প্রকাঁর একটি মানমিকক্রিয়ারূপ দর্পপদ্বারা মনও আপনার আ- 
কৃতি প্রকৃতি সুন্দররূপে জ্ঞাত ইঈতে গারে। আমরা সেই মানলিক ক্রিয়া- 
রূপ দর্পণ খানির নুভন আবিষ্ষার করিয়াছি । যেবাক্তি নুুনাধিক দুইদাস 
কাঁল সেই মানসিক ক্রিয়া পরিচালন করিবেন তাহার মন্তিক্ষ পুরাপেক্ষ1 
কিঞ্চিৎ তরল ও নির্মল হইয়া করোঁটির মধ্যে গতিবিধি করিতে থাঁকিবেক । 
তদ্্বারা তাঁহার দেহমধ্ পুর্বাপেক্ষ! শতগ্ণে চৈতহ্যাজোত ভাসমান হই- 

বেক এবং তিনি তাঁহার জ্ঞানজ্ঞয়তআক মন যে সাঁমান্তাতঃ দুই অংশে বিভক্ত 
হইয়া! রহিয়াছে তাহা উত্তমরূপে জাঁনিতে পারিবেন । মন্ুষোর মন্তিষ্ক 
স্থলতঃ যে প্রকাঁর চারি অংশে বিভক্ত হইয়া আছে শাস্ত্কারেরাও মন্ু- 
ফোর অন্তঃকরণকে ,সেইপ্রকাঁর চারি অংশে বিভক্ত করিয়। বণন। করিয়1- 
ছেল্গ। যথ1--মুনে| বুদ্ধি চিন্ত ও প্রাণ? ফলতঃ মন্তি্ষ যে অন্তঃকরণের 
আবসস্থান তাহা বখন উত্তমরূপে জুানিতৈ পারা যায় তুখন অন্তঃকরণের 
জড়ভ্বরেবয়ে আর 'নুমাত্র সৎ্শয় থাকে না| 

মনুধোর অন্তঃকরণ যখন ছুই প্রহশে বিভক্ত হইয়। থাঁকে তখন তাঁহার 
আকুতি অব্রিকল দেই প্রকার বটে, যে প্রকার ল-্ীপুজাঁর সময়ে স্্রীলো- 
ফেরা,'গ্ুহের ভিভিতে ব্রিন্দরদ্বারা ছোউি বড় দুইটি পুস্তলিকা অঙ্কিত করে। 
এবঞ্চ জীবের অন্তঃকরণ দর্শন শ্রবণাদি কার্যযকালে যখন একটি হইয়া থাঁকে 
তখন ভাহারত্আাকৃতি,ঠিক জেই প্রকার ইর় ষে প্রকার ইউকনির্দিত *গ্বহের ক- 
ডিকান্ঠম্পুজ্জাকা'লীন্ সিন্দুরদ্ধারা তাহাতে এন্টি পুস্তলিকা অক্কিভ করে, অপিচ 
'পুঙ্গেণক্ত প্রকারে অন্তঃকরণন্যখন দুই অংশে বিভক্ত,হইয়। থাঁকে ভখন ভা- 
ঢাকে বাম ও দক্ষিণ এতদু্তয় অংশে বিস্তক্ত করিলে যে প্রকার হয়ঃ চাঁরি 



১৭৬ পরিশিষ্ট! 
অংশে বিভক্ত থাকিবার সময়ে তাঁহার আকুতি অৰিঞ্ল সেই ্রীকঁর হইয়া 
থাকে। পু ক 

খপ্দি বলেন জীবের মনঃ যগ্পি চক্কুঃ কণাদির হ্যায়দু্ঈট অংশে বিভক্ত হই 
তাহা হইলে অবশ্যই পুর্বাৰখি আহার গ্রমাণ থাকিত। তাহার উত্তর এই যে, 
ভারতবর্ষের প্রায় মকল লোৌকেই অন্য লোককে এতদ্রপ বাঁক? "কছিয়। থা- 
কেন যে “ওহে !$ঁতোমার ছুইটি মন একত্র করিয়া এই কার্যা,কর, তাহ হইলে 
অবশ্থা কার্যয মিদ্ধ হইবেক » ৷ ভদ্র্প আমরাও সব্বসাধারণ লোককে কহি 

তেছি যে অগ্রে আপনার দুইটি মনক্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া একাগ্রচিক্ু হ- 
ওত জনাঁধি সাধন কর? তাঁহ। হইলে ধর্মালোচনর ফলন্বরূপ অতীন্দরিয় সুখ 
ভোগের অধিকারী হইয়। আ'ঞ্সোপাসনার অধিকারী হসঈইতে পারিবা | 

যে কল ব)ক্তি কেবল বিজাতীয় ভাবায় কৃতবিছ্য হইয়াছেন তাহার! 
যছ্ধপি এতদগ্রন্থ পাঠ করিয়া একমাত্র সব্ৰবযাপি উতন্/ পদণর্থকে অখিল 
জীবের আত্মা বলিয়! বিশ্বংস না করেন, ভবে তীাহারপিগের গ্রভি বক্তব্য এই 
যে, খন একমাত্র পৃথিবী জল তেজে। বায়ু ও আকাশ এই গঞ্চ ভূতদ্বার! 
নকল জীবের দেহ নির্থিত হইয়াছে, তখন একমাত্র সব্বব্যাপি চৈতন্পদাঞ্থ 
যে ভাঁহারদিগ্গের আত্মা হইবেক ইহাতে সংশয় কি আছে? 

পরিশেষে দ্বধর্মনিষ্ঠ জন গণকে/জ্ভঞাত কর! ধাইতেছে যে, যদি কেহ এতদ্: 
গ্রন্থ পাঠপুর্ধক গ্রন্থোক্ত সাঁধনাদ্ার! গরকুত ফল লাভে বঞ্চিত হয়েন তবে 
তিনি অগগ্র আপনার মনকে ও মনোমধ্যস্থিত সমুদাঁয় দৈহিক কার্য্যের পরি 
চালক, শ্রীঞ্লীজগদীশ্বরকে উত্তরমদ্ূপে জ্ঞাত হইয়! ব্রজোপাসনার অধিকারী 
হউন । নচে্ আধুনিক ব্রীদ্ষদিগের ম্যায় সমাজগ্ৃহে ক্ষণকাল গাঁওনা বাঁজ- 
ন্দ্বার। আমে'দ' প্রমোদ করিলে কস্সিন্কাঁলেও তাহার হৃদয়ে বিশুদ্ধ আত 
পদার্থ স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন ন!। নুস্বরে উত্তম গানি করিতে পারিলেই 
মনুষ্যগণ যদ্পি পরম ধার্মিক বা ব্রন্ষন্জীনী হইতে পারিতেন তবে যেসকল 
লল্পটের। দিবানিশি বেশ্টালয়ে গান] বাজনাদুারা আমোদ প্রমোদ করিয়! 
থাকে তাহীরাই সপ্াগ্রে ধার্মিকেরশৈরোমণি ও ব্রহ্গজ্ঞানির চুড়ামণি ব্সিয। 
উপাখি প্রাপ্ত হইত । 

এক্ষণে যে কল মহাত্মারআপনার মন ও মনোমধ্যস্থিত ভ্রীপ্তীজগদী- 
স্বরকে উত্তরবপে জ্ঞাত হই ব্রন্দোপাজনার অধিকারী হইতে অভিলাষ 
করেন, তাহাদ্রিগের যছপি নুযনাখিক দুইমাস কাল দিবানিশি ঈশ্বরোপাসন। 
করিবার সময় ও সামর্থ থাকে? ততে.ত'হার। কলিকাঁতর চিৎপুর রোঙ, বই. 
তলার দক্ষিণা হীযুক্ত বাবু'বিশ্বপ্তর 'লাহাঁর পুস্তকালয়ে এতদ্গ্রন্থকারকে 
পত্র লিখিঞ্সেযে উপায়ে তগুকার্য্য সিঁছ্ধি হইতে পারিরেক তাহ। জ্ঞাত হইতে 
পারিবেন । সনয়ের ্বন্নতা নিমিন্ত উপরোক্ত বাঁক্যে যদি কেহ বিশ্বাস না ক- 
রক তধে তিনি সেইভাবে বিশ্বাস করুন্.যে ভাঁকেবাঁস্পীয় শকট ও ইলেটিক' 

টেলিগ্রাফদ্বার! বহুকালদাঁধা কার্যযাদি স্বপ্পকালে সাধিত হইতেছে ইতি । 
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.. পয়ার | শুন হে জগদানন্দ! বলি এক কথা | হস্ত পদ ত্যা 
করি কি বুবিলে মাথা || কালী কৃ শিব হূর্গ! ত্যজি উপাসনা! । 
ভাল কট খাবে বলে ভাল ভাল খানা || খাতায় করিয়া সহি হই- 

ক্লাছত্রাজ্জ| কিন্তু অর্থবোধ নারি কারে রহে ব্রজ্ম || বিষয়েতে 
ব্যস্ত সদ! নাহি শাক্ত্রজ্জান | ভেখেছ কি “সমাজে বার্ষিক দিয়া 

দান | হইয়াছি আমি এক জন রন্ধা্ঞানী | মাটী কাঠ পাত্রে 

ইশ্বর নাহি মানি ॥। প্রতি বুধবারে আমি সমাঁজেতে যাঁই। শিখিয়া 
অনেক গীত অন্যেরে শুনাই | শুনিয়া আমার গীত কত শত জম । 

্রন্মজ্ঞানী বলে মোরে করে সম্মানন | ১, আমি বলি গুহে ভাই ল। 
পার বুঝিতে । তোবামোদ করে, তার গাহন। শুনিতে || যোগী 
খধিগণ ফখাঁরে ধ্যানেতে রেসিয়া। অনাহারে বুগণন্তরে ন। পায়, 
ভাবিয়া || গানের সুরেতে তুমি 'জানিয়া তাহারে | ভ্রজ্মতনী 
কহিতেছ মিছ! অহঙ্কারে || যেহেতুক ত্রচ্ম যিনি সতা, সনাতন |. 

তাহারে জানিতে নাহি পারে কোন জন * | প্রচণ্ড মার্ডঙও থিনি 
সর্ধ-প্রকাশক | তারে কি প্রকাশ করে দীপের আলোক ।। অখিল 
বরন্ধাণ্ড যেই জ্ঞানে প্রকাশিত | বিধি বিষ শিব যাঁর ভাবে বিমো- 
হিত || চন্দ্র স্ু্ধ্য আদি করি যত গ্রহগণ। যাহার নিয়মে সদা 

কারিছে ভ্রমণ 11 ধার ভয়ে ভীত হয়ে সাগরের জল ॥ অতিক্রম - 

নাহি করে আপনার স্থল | ধাঁর' ভয়ে মদাথতি সদা গতি করে। 

নিরন্তর ভ্রমিতেছে অবনী ভিতরে |. ধার ভয়ে ধাপ্িকেরা স্দ। 
সৃশক্ষিত | খীর ভাবে ম্বনি্র লয়ন-মুদ্দিত || এমত মহ শ্র্ষ বার 

_ টনি জনবল নন ভরযু্ুদলোকার 
ফেহ উহাকে জানিতে ক্ষন হয়েন ন1 ? কিন্তু মাখকের চিন্তুুছি হইলে 
চিলি স্বয়ং প্রকাঁলিত হয়েন,। 

€ ২৩ ). 
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পর নাই | কিবপে তহাঁরে তুমি জানিয়াছ ভাই || যদ্দি বল 
জানি নাই শুদিয়শছি কাণে। ১ তবে তু ব্রহ্ধজ্ঞানী বলাও কেমনে 
তুমি কি জানিবে তারে হইয়া বিৰপ | বেদ বেদাস্তাদি ধার না. 
পেয়ে স্ববূপ || কেহ কহে জ্ঞানমধ্র কেহ কহে সত্য | কেছবা আন- 
ন্দময় কহে তারে নিত্য || পৌরাণিকে কহে তারে শিব নারায়ণ। 
শুন্য কহে তারে শুন্যবাদি বৌদ্ধগণ || ইচ্ছাময় বলে তারে ফোন 
কোন জন |নথুর। তেজো ময়) বলে ব্যাখ্যা করে যাহার যবন || 

ইংরাজের! পিতা পুজ ধর্মাআ বলিয়া । লিখিয়াছে বাইবেলে 
বেদান্ত ছলিয়। || অন্য অন্য জনে তাঁরে কহে অগ্কবপ । যার যেই 

মত বুদ্ধি সেকহে সেৰপ |! নিরাকার নির্তিকাঁর নিত্য নিরঞন | 
গুণাতীত সর্ধগত সত্য সনাতন || সর্বব্যাপী স্বপ্রকাশ কপ নাই 
ভার। ঘথচ আপনি তিনি সর্ব-বপাঁধার || এই ষে ব্রদ্ধাও-ভাও 

করিছ ঈক্ষণ,। ইহার অন্তর বাহে সদ! সর্বক্ষণ|| বিরাজিত আনম্র 
কূপেতে, একারণে | সর্ধং খলু ইং ব্রজ্মঃ কহে জ্ঞানিণণে || কপ 
নাই বলে কেহ না পায় নয়নে | চর্মাচক্ষে তুমি তারে দেখিবে 

কেমনে || বোঁধের নয়ন খুলে দেখ দেখি চেয়ে। এখনি দেখিতে 

পাবে হদয়-নিলয়ে || এখনি দেখিতে পাবে সর্ব-চরাঁচরে। এখনি ূ 
'পাইবে তারে আপনার করে || যদি নাহি থাকে তব বোধের, নয়ন । 

তবে ভুমি কিৰপে করিবে দ্রশন || তবে তুমি কি করিবে প্নমাজ 
আগারে | মেচ্ছমত সেবা করে প্রতি বুধবারে || তবে তুমি" কি 

করিবে গান গেয়ে সুরে | সত্য করি কহ দেখি জিজ্ঞানি তোমারে || 

বদি বল «তাঁতে তার উপাষন। হয় 1৯ শান ্রমতে তাহা কু উপা- 
সন! নয় "| মনোদ্ারা সদাঁকাল তত আলেঃচন! ! শান্ত্রমতে তারে 

কহি ব্রহ্ম উপাসনা |'সপ্তাহ অন্তরে তারে হুদণ্ড ভাঁবিলে | উপমা 
সনা সিদ্ধি নাহি.হয় কোনকালে ॥ মাঁনসের মায়িকত! ন1 হয়, 
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বিনাশ! কৌনক্রমৈ নাহি হয় আত্মার প্রকাশ || সহজে কে প্রেম 
করে পেয়েছে তাহারে | দিবা নিশি ভাব বসি হদয়-আগারে | 
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে সদা সর্বক্ষণ | সমাধি করিয়া! নিত্য করিলে 

সাধন 1তবেত মানসধ্বান্ত করি 1 বিনাঁশ। হৃদাকাশে বোধচন্ত্র 

হইবে প্রকাশ | যিনা করিত্ত, পার একপে সাধন | সাকার 
দ্ধের তবে কর উপাঁদনা || এই হেতু শাস্ত্রে ভক্তযোগের 

মাহাত্্য। লিখেছেন মুনিগণ সত্য সত্য সত্য ।| যদি বল * মাটা 
কাঠ প্রস্তর আকারে | তক্তি নাহি হয় মমপুজা করিকারে || », 
তবে বলি শুন কিছু নিগুঢ় বচন | ত্রন্মমূর্তি নুর্্যদেবে কর আরা 
ধন || আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে মূর্তিমণন| জীবহেত নতস্তলে করে 
তধিষ্ঠান || সমস্ত জগদাধার-ৰঁপে বিরাজিত | তাঁহার সাধনা কর 

পাইবে বাঞ্ছিত || তাহার সাধনাদার] চিন্তশুদ্ধি হলে। প্রকাশ 

হবেন হরি জদয়কমলে || যদি বল « হুর্ধ্যের স্ববপ জড় হয়| তার 

উপাদনা করা যুক্তিসিদ্ধ নয় || ১ তবে শুন ভেঙ্গে বলি তামার 
নিকটে | সর্ষের স্বব্প জড় কথা সত্য বটে || কিন্তু তার তেজো- 
রাশি স্বগ্রকাঁশ যাহা | জড় নর জড় নয় জড় নয় তাহা || কুযুক্তি 

'আশ্রয় যেন নাহি করে মন। বিশেষ করিয়া কহি করহ শ্রবণ || 
নিরঃকার স্বপ্রুকাশ ব্রদ্ধ যিনি হন| “তার প্রতিবিশ্বধারি তপন্ 

দর্পণ || দর্ণণ জ্বাপনি জড় প্রতি নিশি হে | বেদমাত্রা গায়ত্রী আপনি 
ইহ্*“কহে ॥ গায়ত্রীর অর্থ, ভুমি বুঝে দেখ চিতে | তাহলে সংশয় 
না'থংকিবে কোনমতে || যদিব! গায়ত্রী বাক্য না কর স্বীকার | 

, তগ্লাচ সন্দৈহ নাশ করিব * 'ছ্তোমার | স্থির হয়ে শুন তুমি স্বৰপ 
বচন। অধুনা ভারতে যাহা জুনে অঞ্পন্দন ||. এমত নিগুড় বাক্য 
স্পা র 

হু আদিত্যের*্অন্তগণ্ত সকলের রেরণীক় গরমচজ)1তিম্বরূপ যে পরমা! 
খিনি এই অখিল বিশ্বের, নিমিদ্ত ও উপাদানকাঁরণ এবং অস্দাদ্দি.জযুদান্ 
জীবের বুদ্ধিবতির প্রবর্তক তাহাঁকেই ধ্যাঁদ করি & 
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বলি হে তোমারে । শুনিয়া! সন্দেহ নাশ কর একেবারে || সচ্চিদ 
আনন্দময় ব্রজ্ম ঘিনি হন। তীর প্রতিবিস্ব হয় স্ুর্মে্যর কিরণ |1'আ-. 
নন্দাদি-বপে ব্রহ্ম ভিন্ন যেইকপ | কিরণও ব্রিবিধূপে ভিন্ন সেই- 
বপ || প্রকাশ উত্তাপ ৰ্্ণ কিরপণস্বৰপ | সৎ চিৎ আনন্দের হয় 
প্রতিকপ * || সাকারে পিতা হয়েছে সাকার। তথাচ স্ববপ 
তার আছে নিরাকার || বর্ণাংশ আনন্দৰপ, উত্তাপাংশ সত্য 
প্রকাশাংশ জ্ঞানৰপ জানিবেন নিত্য | যদি বল “* পরমা৭ু রচিত 
কিরণ। . প্রকাঁশার্দি অংশে ভিন্ন হয় সে কেমন || স্পষ্টৰূপে 
কছি তবে বিশেষ ইহাঁর। বুঝিয়া সন্দেহ নাশ কর আপনার || 
জ্যোতির প্রকাশ বর্ণ, ভিন্ন উৎগুতায় | পরমাণু-রচিত বলিলে বলা 
যায় || প্রকাশাংশ হৈত যদি পরমাঁণুময়। তাহলে কিকোন 

স্থানে অন্ধকার রয় || বাযুদ্বারা পয়মাণু হইয়। চালিত। অবশ্য সে 
অন্ধকার বিনাঁশ করিত || অতএব বুঝে দেখ বুদ্ধি যাহা কছে। 
প্রকাশ ও বর্দ অংশ পর্রমাণ নহে ॥ এক খানি বস্ত্র তুমি রৌড্রে শুস্ক 
করে। লয়ে যাও অন্ধকীর ঘরের ভিতরে 1| পরে সেই বস্ত্র খানি 

কর নিরীক্ষণ । প্রকাশ বণাংশ তাহে নাহি কদাচন || কেবল উষ্ণতা 

ব্যাঞ্ধ আছে সেবস্ত্রেতে | জানিতে পারিবা স্পর্শ করি নিজ 

হাতে || অভিন্প হইত যদি তবে সেই ক্ষণে | প্রকাশ র্ণাংশ বজ্তে 
হেরিতে নয়নে.।| বাস্তবিক অভিন্ন হইয়। ভিন্ন/প্রায়। "আধারের 

বিভিন্ন কর যায়, একমান্র- হু্য/ কিরণও নেই প্রকার প্রকাঁশ বর ও উণডাগ 
এই ভন প্রকাঁরে বিভিন্ন হইয়? খখকে। এতন্ময়্য জ্যোতিপদাচ্থের উত্তা- 

পাংশ সত্যদ্বরূপ, প্রকাশীহশ জানম্বরপ.ও'বর্ণাংশ আনন্দন্বূপ । 

: +রক্যাড়িঃ পদার্থ পরমাগ্রুচিত নহে, ভবে যে এন্থলে তাহার উত্ভা- 

পাঁংশকে পরমাণুরচিত বল! হইল তাছা। কেবল বার্পবাদিন গরমীণ্ত্মধ্যে 
খাকিযাউফ হয় বলিখ্বা! জানিবেন। 
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গুণ *ইহা কহিনু ভোমায় | বুঝে দেখ আকাশের সত্ত্বা যেইকপ। 
একিরণের উত্তাপাংশ ঠিক সেইৰধপ || সাকার বা নিরাকার কি 
বলিবে ভাই । বুঝে দেখ নিরাকার পরমাণু নাই ।| যদি বল €৫ জন 
ধর্দি সুর্ধ্যের কিরণ। যেহেতুক চট্সুদ্বণারা হয় দরশন || সচ্চিদ ও 
আনন্দের প্রতিবিস্ব হলে। অর্ঠপ্পেক্ষা কোন চিহ্ন খাকিত 
কৌশলে || » তবে চিহ্ন কহিতেছি করিয়। শ্রবণ | তদ্দবার৷ সংশয়- 
পন্ক কর প্রক্ষালন |। জগতে কিরণ ভিন্ন জড় সমবায় । কদাঁচ 

কিরণ ভিন্ন প্রকাঁশ না হয়|) জ্ঞানজ্যোতিঃ মূর্যযজেতাতিঃ ছুই জ্যো- 

তিভিন্ন। জড়েরে কি প্রকাশ করিতে পারে অস্ত !| জড়াপেক্ষ! ভি 
চিহ্ত কিরণে যা আছে । তাহাও প্রকশ করে কহি তব কাছে।। 

জড় বন্তু আছে যত অবনীভিততরে | প্রতিবিম্ব পড়ে তার দর্পণ 
আধারে 1) ঘট পট মঠ.আদি জড় দ্রব্য যত । দর্পণেতে উজ্টাভবে * 
হয় প্রকাশিত।| বিবেচন! করে তৃমি-দেখ একবার । প্রতিবিস্ব বপ-. 
মাত্র সত্ত্ব! নাই তার |! বারি প্রতিবিস্ব থাকে দর্পণতিতরে | স্ বারি ' 
কি কাহারো পিপাসা নাশ করে || গজ। খাঁজ। মেঠায়ের প্রতিবিস্ব 
যাহ1। কবে কার ক্ষুধানাঁশ করিয়াছে তাহা || হাতি ঘোড়া গাড়ীর 
বৈ প্রতিবিষ্ব পড়ে। তাহাতে কি যেতে পারে বারুলোকে চড়ে | 

* ক্ষিরণের মুখের বায়বাদির পরমাণু থাকিস] যে প্রকার উত্তপ্ত হয়) সেই' 

প্রক্ণার গৃহ স্ক্ষা্দি লাকাঁর বজ্সতেই কেউ কিরণের বণ দুষ্ট হইয়!.থাকে," 
নচেছ শুম্যমখ্যে যে জ্যোতিঃ থাঁকে তাঁহার প্রথ্্াশাহশ ব্যতীত কোন প্রকার 
ৰ্প ু ষট হয় ন1) ইহা পাঠক মহাশয়ের! উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া! দেখিবেন। 

বিশেষতঃ সর্ধব্যাপী ব্রহ্মপদ্দার্থ সকল বস্তুতে সমভাবে থাকিলেও যে প্রকার 

সজিব পদার্থে তাহার সত্ব! জ্ঞান ও/অনিন্দ এই, তিনেরই প্রকাশ থাঁকে, 
নিজাবুপদাচর্থ-কেবল সন্থামাত্র অনুষ্নত থাক দুষ্ট হয় তদ্রপ ক্রিরণ পঞ্গা- 
খের কোন স্থলে কেঠল উত্ভাপাংশ একুং কোন স্থলে বাবর্াংশাদি সমুদায় * 

প্রঞ্কাশিত হয়। ০" 
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ধেস্ুর যে প্রতিবিস্ব দর্পণ-ভিতরে | কে কবে খেয়েছে ক্ষীর ছুঁহিয়া " 
তাহারে || এইৰপ জড়ের যে প্রতিবিম্বাকার | সত্ত্বা নাই সতী নাই, 
সত্ব! নাই তাঁর |॥ আহা মরি কিমাশ্চর্ধ্য! কর নিরীক্ষণ। দ্পণে যে 
প্রতিবিস্ব সুর্যের কিরণ।। প্রকঞ্শ উত্তাপ আর বর্ণ অংশ যাহা। 
অবিকল অবিকল অবিকলতাঁঙ। | উত্তাপাদ্ি কোন অংশে না * 
থাকে বিকারণ জড়েতে কি হ্য় কভু হেন চমত্কার || ুর্যেঃর 
কিরণ যদ্দি জড় দ্রব্য হৈত। প্রতিবিষ্বে হইত না সম্থা অনুগত || 
যদি বা,জিজ্ঞাসু। কর কেন ইহা হয়। তাহার উত্তর শুন ত্যজিয়। 
সংশয় || সচ্চিদ আনন্দময় ব্রহ্ম যিনি হন | সর্বব্যাপী স্বপ্রকাঁশ সত্য 
সনাতন 1| তার প্রতিবিম্ব হয় সুর্ষ্যের কিরণ | কিরণের প্রতিবিস্ব 

ধরে যে দর্পণ।. সে দর্পণ ব্রহ্মহৈতে ভিন্ন কভু নয়। একারণ কির- 
' ণের সত্তু। সিদ্ধি হয় * || আমি যেবুর্ষ্যেরে ব্রহ্ম কহিতেছি অদ্য। 

তাঁছ। নহে, চিরদিন আছে শান্ত্রসিদ্ধ।। বন্ছশত বর্ষ পুর্বে করিয়। 
সির্ধার্্য | লিখেছেন শ্রী সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য; ১॥ গায়ত্রীর অর্থেত্েও 
আছে প্রকাশিত | ব্যাখ্যা করে কহিলাম নিজ সাধ্যমত || বিবেচন! 

শব পা পাগলা পলা পাস 

* সকল পদার্থের প্রতিবিষ্বের যেরূপ সত্ত্ব নাই, টির সি 

কিরণও দেই প্রকার সত্ত্াহীন পদার্থ । কিরণ পদার্থের যদি সব্বী থাঁফিত 

তবে তাহার কিয়দংশ ভি করিয়া স্থানান্তরে আনয়নশুর্দঘক অন্ধকার 

বিনাশ করিতে পারা যাইত রঃ ন্ত্র তাঁহাকে বিভিন্্র করিতে কেহই সক্ষম 

হইবেন না। এতাঁবত। নুম্দররূপে প্রতিপন্ন হইভেছে যে কিরণ পদা্থ অন্য 

পদার্থের গ্রতিবিম্বের ম্কাঁয় কেবল রূপবিশিই্মাত্র । তবে যে সত্ত' বন্বর 
হ্যায় তাধমান হয় তাহ! কেবল সত্বন্তর : ব্রক্ষের) প্রতিবিদ্ব বায় আাঁনি- 
বেন । 

চু হ্যায় নমঃ | 'অচিম্ত্যাব্যভারপায় নি গায় গুধাত্সনে । সমস্ত তত জগ- 
. অখারনুর্ডয়ে ভ্রক্ষণে নমঃ ॥ 
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করে তুমি দেখ একবার তাহলে সন্দেহ তব ন! থাকিবে আর || স 

মস্ত জগদাখার ব্রন্ধমূর্তি সূর্য্য । সুফি স্ভিতি প্রলয়ের অমোঘ স্ুবীর্ষ্য 
ুর্ধ্যটহত্তে মেঘ জন্মে মেঘ হৈতে বুষ্টি। বৃষ্টি হৈতে শন্য জন্মে রক্ষ! 
হয় সৃষ্টি || আকর্ষণধর্দ্দে তিনি ঝুঁরেন সৃজন | করিছেন আকর্ষন 
ধর্মোতে পালন || সেই আকর্ষণধর্ছ-ষ্ণ্রলে রহিত | প্রলয় হইবে 
তা. জানিবা নিশ্চিত. || অতএব নিশ্চয় করিয়া! তুমি মনে ্র্থামুর্তি 

জ্ঞান কর হূর্ধযনারায়ণে || সাকার ও নিরাকার ব্রহ্ম ছিপ্রকার | অ- 

বোধ ও নুবোধের উপাসনা সার || অবোধ দেখিতে পায় হুর্ধ্যনারা 
য়ণ। 'সুবোধে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন || আজন্ম হেরিছ তুমি 

ুর্য্যনারায়ণে। ত্রদ্ধ বলে তক্তি নাহি'হয় সে কারণে || কন্তু এই 
বাক্যগুলি করিয়। স্মরণ। বিরলে বৃসিয়! তুমি কর আলোচন|। য 

দ্যপি কিঞ্চিত তব বোঁধশক্তি থাকে | অবশ্য বুঝিবা যাহ! করি 
তোমাকে || যেকপে করিনু জ্ঞাত ব্রদ্দের আঁকার | একপে জানাতে 
গারিব্রক্ম নিরাকার || সকলের বৃত্তিবৃত্তি, একৰপ নয় | সুতন।ং 
লিখিলে নাহি হবে কলোদয় || বিশেষতঃ দিবানিশি করিতে 

সাধনা । অনেকে অক্ষম হবে আছে তাল জান] || কেহুবা বিচারা- 

ভাবে নারিবে বুবিতে | একারণ মনোছুঃখ রহিল মনেতে || 
হলে তাঁহার ক্ুপা হইবে সফল। উঠে যাবে কুলখেলা সারতরঃ 
ফল || সম্প্রতি কেশব কহে হয়ে ক্ষ্ীমন৷ | চিক্ত শুদ্ধিহেতু কর 
নাকীয়োপাষনা | 

সমাগ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ | 



বিজ্ঞাপন! 

_. পাঠকগণেরে'কহি হইয়া! বিনীত | শোঁভাবাজারেতে "গ্রন্থ 
হইল মুদ্রিত || গ্গ্রোধ শীতল বাবু লাগিয়া ইহার। বিকৃত হয়েছে 
বর্ণ বিবিধ প্রকার || লেখকের মূর্খ্যতাও বুৰিয়া মননে । শুধিবেন 
সূর্লদোষ সদাশয় গুণে | 








